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NOTA INTRODUTÓRIA

Apresentamos aqui os Anais do V ENANPARQ – Encontro da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual: cri-
ses, impasses e desafios.

Os Anais, desenvolvidos em formato de arquivo digital (PDF), estão divididos em oito volumes 
coincidentes com os Eixos Temáticos que nortearam o V ENANPARQ, para além de um vol-
ume introdutório, de número “00”, com o Índice Geral que abarca todos os outros volumes: 

00. Índice Geral

01. Ideários, Projeto e Prática

02.  História e Teoria da Arquitetura, da Cidade e do Urbanismo

03. Patrimônio, Cultura e Identidade 

04. Ambiente, Preservação e Sustentabilidade 

05. Produção do Espaço, Ocupação, Gestão e Cidadania 

06. Infraestrutura e Mobilidade

07. Instrumentos da Legislação e Normativas 

08. Inovação, Tecnologias e Sociedade

Cada volume é dividido em capítulos coincidentes com os produtos científicos (artigos, 
simpósios, oficinas) submetidos ao evento e aprovados pela comissão científica:

01. Mesa Temática com Apresentação Oral

02. Mesa Temática sem Apresentação Oral

03. Simpósios Temáticos

04. Artigos Completos de Simpósios Temáticos

05. Oficinas

06. Outros



Dentro de cada capítulo, os trabalhos estão organizados em ordem alfabética pelo título. 

A inserção dos textos nos volumes dos eixos não segue necessariamente a inclusão dos 
trabalhos sugerida na programação do evento, mas a indicação inicial dos autores – no ato 
da submissão dos artigos, simpósios, oficinas. 

Finalmente, é preciso dizer que o conteúdo dos trabalhos expostos nos Anais do V 
ENANPARQ é de inteira responsabilidade dos autores – revisão de texto, uso de imagens, 
formatação.



APRESENTAÇÃO

ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
SALVADOR - 13 A 19 DE OUTUBRO

Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual 
crises, impasses e desafios

A temática proposta para o V ENANPARQ busca discutir de modo transversal, interdisci-
plinar e inovador o contexto atual relacionado a esse campo de atuação, promovendo o 
debate sobre a produção científica recente nas universidades brasileiras, em diálogo com 
as práticas e com a produção internacional, fomentando assim a reflexão crítica sobre as 
permanências e perspectivas num contexto de crises, impasses e desafios.

O evento traz para o debate no tema proposto os resultados recentes das atividades da 
pós-graduação na área, no âmbito do Ensino, Pesquisa, Extensão, da Prática Profissional e 
do Comum, com reflexões sobre a formação, produção e lacunas, fundadas no compromis-
so social da Área de Arquitetura e Urbanismo.

Considera-se o panorama mundial altamente globalizado e interconectado sob a égide da 
financeirização, do neoliberalismo e das tecnologias digitais, em que as crises se manifes-
tam em ciclos crescentemente frequentes e duradouros, com impactos sociais e ambien-
tais profundos e diferenciados a cada contexto e sociedade.

No Brasil, a atual crise instaurada nas suas dimensões política, econômica e social, afe-
ta diretamente a qualidade de vida das pessoas, do ambiente, bem como as relações in-
stitucionais e produtivas. Traz impasses para todas as áreas profissionais, com fortes im-
pactos para Arquitetura e Urbanismo nas suas múltiplas formas de ação.

Esse campo de atuação está sendo fortemente afetado, não apenas pela escassez de 
investimentos, vulnerabilidades e enfraquecimento de ações contínuas na construção, 
preservação e produção do espaço, mas, sobretudo, pelas inflexões nas políticas públi-
cas de interesse social e coletivo. Para além da prática profissional, são questões que 
se expressam nos graves problemas urbanos, nas dinâmicas territoriais dispersas, nas 



estruturas ociosas e obsoletas, nas objetivações e subjetivações excludentes e no cotidi-
ano de violências e incertezas no que há de vir.

Os avanços conquistados nos pactos constitucionais democráticos pelos direitos soci-
oespaciais, regulamentados no Estatuto da Cidade e no Estatuto da Terra, depois de quase 
duas décadas de vigência nas legislações, se efetivam fragilmente na prática, diante das 
necessidades de atendimento às demandas da sociedade brasileira.

Nesse contexto, são complexos os desafios colocados para reflexão e ações da pós-grad-
uação no campo da Arquitetura e Urbanismo, considerando as suas relações entre teoria, 
prática, assimilação, experimentação, diálogo na sociedade e incorporação de saberes. 
Enfim, no processo contínuo do conhecimento, vislumbram-se caminhos de conexão ao 
passado, permanências, emergências, resistências, mediações e superação de impasses, 
que potencializam ganhos coletivos, proposições inovadoras e participativas, na conquista 
de cidades melhores, mais justas e ambientes adequados para a vida.
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 A MOBILIDADE AUTOMOTIVA E A SUA REPERCUSSÃO SÓCIO-ESPACIAL 
NO RIO DE JANEIRO 

THE AUTOMOTIVE MOBILITY AND ITS SOCIAL AND SPATIAL REPERCUSSION IN RIO DE JANEIRO  

LA MOVILIDAD AUTOMOTRIZ Y SU REPERCUSIÓN SOCIO-ESPACIAL EN RIO DE JANEIRO 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
Em meados do século XX, diante da incorporação dos automóveis como novos elementos da via pública, temos a 
imposição de uma mudança significativa na gestão do espaço público. Essa forma de locomoção, tratada como 
possibilidade de mobilidade intra e interurbana, é responsável ,em discurso, pela possibilidade de percorrer maiores 
distâncias, mas na prática, por configurar uma nova dinâmica para os núcleos urbanos, e um novo processo de expansão 
das cidades. Usando o Rio de Janeiro como estudo de caso, o artigo cria um panorama das práticas de mobilidade na 
cidade no século XX, ao olhar as repercussões sobre a sua infraestrutura e práticas sociais, recorrendo a características 
do seu processo de expansão e da reconfiguração sócio-espacial do espaço urbano. Objetiva-se relacionar mobilidade, 
infraestrutura urbana e práticas sociais em um contexto no qual se consiga entender como as formas de locomoção e 
as estruturas viárias moldaram e moldam o espaço público refletindo na apropriação da cidade. Considerando uma 
interferência mútua entre mobilidade e layout urbano, a pesquisa engloba variadas escalas de abordagem, analisando 
as consequências dessa interação de três formas distintas: considerando o processo de expansão da cidade decorrente 
de um iminente incentivo ao uso do automóvel e a sua consequente redistribuição sócio espacial; observando 
espacialmente as mudanças de configuração de traçado e de vias somada a reestruturação do espaço público para 
receber essa eminente demanda; e por fim, elencando consequências dessas mudanças sobre outras formas de 
mobilidade e sobre a apropriação desses transformados espaços públicos pelos cidadãos. 
PALAVRAS-CHAVE: mobilidade urbana; práticas sociais; infraestrutura urbana.  

ABSTRACT: 
From the 50’s, against the need to accommodate cars as new elements of the public infrastructure, we have the 
imposition of a significant change in the management of public spaces. This form of locomotion, treated as a new 
possibility of urban mobility, is responsible, in speech, for the possibility to cover longer distances, but in practice, to set 
up a new urban dynamic to the existing urban core, and also a new process of expanding cities. Using Rio de Janeiro as 
a case study, the article seeks to create an overview of mobility practicies in the 20th century, with a look at the impact 
on its infrastructure and also on its social practices, using the features of its expansion process and socio-spatial 
reconfiguration of the urban space. The objective is related with the connection between mobility, urban infrastructure 
and social practices in a context in which it is possible to understand how the types of locomotion, and also their road 
structures, shaped and shape the public space, reflecting on the appropriation of the city in general. Given this 
perspective, and considering the mutual interference between mobility and urban layout, the search includes several 
scales of study, analyzing the consequences of this interaction in three different levels: first, considering the process of 
city's expansion, based on incentives to the car use in the last 70 years, and its consequent social redistribution in the 
urban space; in a second part, observing the changes on tracks and routes configuration, added to the restructuring of 
public space to receive this eminent demand; and finally, listing the consequences of these changes on other forms of 
mobility and the appropriation of these transformed public spaces by citizens.  
KEYWORDS: Urban mobility. Urban infrastructure. Social practices.  
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RESUMEN: 
A mediados del siglo XX, ante la incorporación de los automóviles como nuevos elementos de la vía pública, tenemos la 
imposición de un cambio significativo en la gestión del espacio público. Esta forma de locomoción, tratada como 
posibilidad de movilidad intra e interurbana, es responsable, en discurso, por la posibilidad de recorrer mayores 
distancias, pero en la práctica, por configurar una nueva dinámica para los núcleos urbanos, y un nuevo proceso de 
expansión de las ciudades. Con el Rio de Janeiro como estudio de caso, el artículo crea un panorama de las prácticas de 
movilidad en la ciudad en el siglo XX, al mirar las repercusiones sobre su infraestructura y prácticas sociales, recurriendo 
a las características de su proceso de expansión y reconfiguración socio-espacial del espacio urbano. Se pretende 
relacionar movilidad, infraestructura urbana y prácticas sociales en un contexto en el que se pueda entender cómo las 
formas de locomoción y las estructuras viales moldearon y moldean el espacio público reflejando en la apropiación de la 
ciudad. La investigación abarca variadas escalas de enfoque, analizando las consecuencias de esta interacción de tres 
formas distintas: considerando el proceso de expansión de la ciudad resultante de un inminente incentivo al uso del 
automóvil y su consiguiente redistribución socio espacial; observando espacialmente los cambios de configuración de 
trazado y de vías sumada a la reestructuración del espacio público para recibir esa eminente demanda; y, por último, en 
las consecuencias de estos cambios sobre otras formas de movilidad y sobre la apropiación de estos transformados 
espacios públicos por los ciudadanos.  
PALABRAS-CLAVE: Movilidad Urbana; Prácticas sociales; Infraestructura Urbana. 
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INTRODUÇÃO 

 A partir da década de 50, diante da necessidade de acomodar os automóveis como novos elementos 
da via pública, temos a imposição de uma mudança significativa na forma de gestão do espaço público. Essa 
forma de locomoção, tratada como nova possibilidade de mobilidade intra e interurbana, é responsável em 
discurso pela possibilidade de percorrer maiores distâncias, e na prática, por configurar uma nova dinâmica 
urbana para o existente núcleo urbano, e também um novo processo de expansão das cidades. Salingros 
(2006) explica que o modelo de urbanização dispersa, difundido a partir do séc XX, foi uma das consequências 
do incentivo ao uso dos automóveis nas cidades uma vez que suas vias se apresentavam como um dos 
elementos principais de conformação do espaço urbano.  

 Essa mudança de padrão morfológico cria um cenário onde as mudanças em características de 
densidade, diversidade e desenho urbano, afetam diretamente os padrões de deslocamento da população, 
que passa a estar atrelada a uma infraestrutura urbana (estrutura viária, quadras, lotes e edificações) 
reestruturada para atender essa recente demanda automobilística. Temos um quadro de interferência 
mútua entre essa nova possibilidade de mobilidade e o layout urbano, muito bem definido por Leivas (2013) 
quando se utiliza de uma citação de Wiel que expõe um sistema interativo entre as edificações e a 
mobilidade: 

“Viagens resultam do layout urbano(…). O oposto também é verdadeiro, que o layout 
urbano resulta das condições de mobilidade(...). Nós estamos em um sistema interativo 
onde o que é mais permanente – os prédios- e o que é mais efêmero- a mobilidade- moldam 
permanentemente um ao outro, seguindo um processo evolutivo que é overall (tudo 
interage com tudo) e contínuo (sem um escopo de duração). Essa reciprocidade (…) forma 
o conceito de cidade.” (M. WIEL, 2001) 

 As consequências dessa interação e interferência mútua e contínua podem, inicialmente, ser 
analisadas de três formas a serem abordadas no presente artigo: primeiro, analisando o processo de 
expansão da cidade decorrente desse incentivo ao automóvel e a sua consequente redistribuição sócio 
espacial; em segunda vertente, observando espacialmente as mudanças de configuração de traçado e de vias 
somada a reestruturação do espaço público para receber essa eminente demanda; e por fim, elencando as 
consequências dessas mudanças sobre as outras formas de mobilidade e sobre a apropriação desses 
transformados espaços públicos pelos cidadãos. Wilhein (2013) fala de infraestruturas físicas e sistemas de 
vida, avaliando se as primeiras dão suporte adequado às segundas.  

“A associação entre sistemas de vida e infraestruturas físicas nos revelará sua adequação ou 
a inadequação: suportará a estrutura física o sistema de vida que nele se apoia? Ou, como 
é mais comum, a infra é deficiente para suportar o sistema de vida? Também poderá ocorrer 
que exista infra física sem que haja sistema de vida algum a nela buscar suporte, embora 
por vezes o órgão acabe criando uma função...” (Wilhein, 2013) 

 Deve ser observado que o planejamento e dimensionamento da infraestrutura física das cidades para 
responder primeiramente a um modelo de mobilidade em função de carros, repercutem na morfologia e na 
malha urbana das cidades apresentando e moldando características urbanas em distintas escalas e com 
consequências principalmente nas formas de apropriação e vivência de seus espaços públicos. Essas formas 
de apropriação são os sistemas de vida citados por Wilhein, onde se encaixam a presença de pessoas nas 
ruas, grupos em interação, trocas microeconômicas, e também as locomoções por meios não motorizados. 
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 Se tratarmos de eixos urbanos de conexão, a relevância da mobilidade e de suas repercussões 
espaciais torna-se cada vez mais evidente na prática e expressão da vida coletiva, estimulando ou limitando 
possíveis trocas sociais e também dos cidadãos com o espaço público.  O valor estratégico desses eixos está 
no que Choay afirma entender como urbanidade - o ajuste recíproco entre uma forma de tecido urbano e 
uma forma de convivialidade. A hostilidade de muitos ambientes urbanos aponta, hoje, para a emergência 
de um planejamento urbano pautado pela (re)conquista do convívio, pela coexistência com o diferente e o 
resgate dos valores de urbanidade.  Já no final do século, com a busca de alternativas ao uso excessivo do 
veículo automóvel por razões variadas, sejam elas ambientais, de saúde, de sustentabilidade, econômica ou 
preservação da qualidade do espaço público (IShaque e Noland, 2008), além da qualidade da mobilidade nas 
cidades, voltamos a observação de uma vertente de pensamento do espaço viário em prol de pedestres e 
novas formas de locomoção, e em suas acomodações em um espaço público já moldado, mesmo que em 
somente 50 anos, para os automóveis. 

 Com o Rio de Janeiro como estudo de caso, o artigo busca criar um panorama de práticas de 
mobilidade, e suas repercussões sobre a infraestrutura e práticas sociais, recorrendo a características do 
processo de expansão e da reconfiguração sócio-espacial do espaço urbano. 

OBJETIVOS 

 O artigo é fruto do trabalho de dissertação “Bicicletas, pedestres e cidades: um estudo sobre 
mobilidade urbana”, da Universidade Federal Fluminense, e busca demonstrar os seus resultados que 
tangem as consequências das opções pela mobilidade por meio de automóveis, adotadas em grande parte 
do planejamento urbano da segunda metade do século XX. 

 Objetiva-se mostrar como o processo de expansão da cidade do Rio de Janeiro teve, na mobilidade, 
uma de suas ferramentas de organização sócio espacial, mas sendo esta ao mesmo tempo, uma grande e 
atual alternativa para novas soluções e melhorias da qualidade urbana da cidade. É necessário nessa análise, 
entender os fluxos da cidade, com a devida atenção a suas origens e destinos, além dos meios de locomoção 
utilizados para tal. Cabe também, perceber se essa infraestrutura de transportes responde as demandas da 
cidade e aos sistemas de vida nela presentes como já destacado. Aqui se associa outra vertente do trabalho, 
em uma redução de escala, com a tentativa de trazer consequências e alterações das ações de mobilidade 
realizadas na cidade sobre diversos espaços públicos, elencando exemplos de recortes urbanos, falta de 
relação com entorno entre outros aspectos por elas ocasionados. 

 O objetivo geral é relacionar mobilidade, infraestrutura urbana e práticas sociais em um contexto no 
qual se consiga entender como as formas de locomoção e as suas estruturas viárias moldaram e moldam o 
espaço público refletindo na apropriação da cidade de forma geral. 

METODOLOGIA/ MÉTODOS DE ANÁLISE 

O caminho metodológico adotado nos remete a diversas correntes de estudo que se relacionam aos preceitos 
no trabalho já citados, mostrando conexões entre conceitos, características urbanas e também ferramentas 
de pesquisa (cartografia, gráficos, entrevistas) aplicadas na cidade do Rio de Janeiro como objeto de estudo.  

 A primeira corrente metodológica trata de uma análise do crescimento urbano da cidade, 
principalmente a partir da observação de sua mancha urbana. Falamos de uma escala de abordagem da 
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densidade, que em ideal preza pela consolidação de uma cidade compacta em termos de área, diferente de 
um processo de dispersão urbana resultado da periferização e suburbanização adotados no século XX. Os 
estudos se baseiam nos trabalhos de Panerai (2008) que relacionam concentração da mancha urbana e raios 
por ele considerados estruturantes dentro da formação de uma cidade. Dentre os resultados, se vê uma 
organização funcional da cidade de Xangai facilitada pela inserção de praticamente toda sua área urbana 
dentro de um raio de 12 quilômetros. 

 Essa compactação da mancha urbana da cidade repercute diretamente na diminuição de distâncias 
facilitando na construção de mais simples e eficientes redes de transporte público e de informações, 
impulsionando a mobilidade por todo território inclusive ao nível do pedestre que também vê a distância dos 
serviços, e trabalho, por exemplo, diminuídas. Falamos de um dos aspectos necessários para o estímulo da 
vitalidade urbana, destacado por Netto (2012) como um conjunto de condições encontradas em espaços em 
que há intensa presença de pessoas nas ruas, grupos em interação e trocas microeconômicas.  

 Para entender essa relação de crescimento X densidade, duas outras abordagens metodológicas se 
fazem necessárias: primeiro um breve entendimento histórico da expansão da cidade de onde vamos 
entender também o seu processo de ordenamento sócio-espacial e como a infraestrutura de mobilidade se 
adequou e respondeu a essa nova perspectiva; posteriormente, cabe decifrar, morfologicamente, exemplos 
de malhas urbanas e suas conexões a esse contexto, vendo configurações de traçado com seus índices de 
conectividade e integração, além da sua associação ao número de pedestres circulando. 

 Em próxima análise, absorvendo já as informações quanto à forma de crescimento da cidade e sua 
configuração espacial, serão observados como as malhas urbanas foram se adequando a esse crescimento e 
também a essa priorização do transporte automotivo durante o século XX. Essa análise morfológica permite 
depois, em escala reduzida, perceber as consequências locais da abertura dessas novas grandes vias que 
recortam muitos dos bairros da cidade, trazendo mudanças bruscas de traçado e também na interação de 
seus usuários com o espaço. Serão dados exemplo dos bairros do Centro, Cidade Nova/Estácio, Flamengo e 
Penha para elucidar algumas dessas consequências. 

 Os dados recolhidos através de questionários e estudos de sintaxe urbana desses bairros se somam 
nesse entendimento da interação de usuários e espaço público, e serão apresentados em resumo, com 
intuito de mostrar a sequência metodológica da pesquisa. Todo esse material está disponibilizado na 
dissertação a qual o artigo se associa. Esses estudos, somados as pesquisas de Origem e Destino 
disponibilizadas pelo IPEA, remeteram ao entendimento dos fluxos locais e também para outros pontos da 
cidade, desde os motivos pelos quais são realizados, até os meios de transportes utilizados. Levam também 
ao entendimento da percepção dos usuários quanto aos aspectos de mobilidade e acessibilidade dos bairros 
em que foram entrevistados, assim como de infraestrutura. 

RESULTADOS 

Processo de expansão, análise viária e de meios de transportes 

 Considerando o histórico de formação do Rio de Janeiro como primeira análise, percebem-se 
tendências de alargamento estrutural e de crescimento da sua mancha urbana já a partir do final do século 
XIX. Processos de adensamento e formação de novos bairros acompanharam a sua evolução urbana, 
orientada pelo desenvolvimento dos meios de transporte e  vias, sendo uma questionável facilidade de 
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mobilidade, um dos grandes impulsores desse crescimento. A cidade cresce, em direção a Catete e Glória, 
em função das possibilidades geradas por esse poder de mobilidade, inicialmente baseado na locomoção por 
bondes. 

  Identificamos também, associado a esse processo, o lançamento dos elementos para a separação 
gradual dos usos e classes sociais, que antes não ocorria no centro da cidade, área correspondente ao seu 
núcleo de formação, e por muito tempo, a totalidade de sua mancha urbana. Durante esse processo, 
percebemos a força de alguns dos elementos citados por Le Febvre (1991) como essenciais para o 
desenvolvimento urbano e também industrial nessa fase histórica: o acesso aos meios de transporte e a 
proximidade de uma reserva de mão de obra concentrada em uma região da cidade, que no caso do Rio 
seriam os arredores de onde se encontra o campo de Santana e o então crescente bairro de São Cristóvão. 

 Saímos de uma cidade com mancha urbana e conjunto de atividades concentrados no centro, para 
um processo de expansão para sul onde classes nobres da cidade começam a se estabelecer, e para norte 
onde se concentram as classes menos favorecidas. A cidade do Rio de Janeiro começa a se desenvolver 
seguindo a lógica de localização de atividades, com uma centralidade que concentrava comércio e serviços, 
e uma região residencial que se estabelecia nos seus arredores. Essa forma de expansão se dá continuamente 
até o século XX com o a concretização do desenvolvimento do subcentro de Copacabana e uma ocupação 
rarefeita em termos densidade da Zona Norte. Anteriormente, até meados do século XIX, a setorização de 
usos e também de classes sociais era praticamente inexistente, se concentrando em maioria na área central 
da cidade, sendo um mesmo edifício, lugar de residência, trabalho e comércio. 

 

Figura 1- Mapa de expansão do Rio de Janeiro - Fonte: Biblioteca Nacional (editado), 2014 
Fonte: Biblioteca Nacional (editado), 2014 
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As características de traçado começam a responder a essa expansão, e esse período é marcado pela 
abertura ou ampliação de ruas na formação de eixos estruturais. É datado do final dos anos 30 o início das 
obras da Avenida Presidente Vargas, responsável pela demolição de um número aproximado de 500 prédios, 
e pela total desconfiguração de um traçado urbano antes pensado em menor escala para atender demandas 
de uma locomoção a pé e para apropriação da cidade por esses transeuntes. Os reflexos desse recorte 
urbano, melhor detalhados posteriormente, são observados até hoje, seja na configuração arquitetônica das 
suas edificações lindeiras, com “plinths” pouco ativos, ou na pequena circulação de pedestres em um grande 
trecho de sua extensão, consequência de uma via pensada com até 10 caixas de rolamento para automóveis 
e fora da escala humana de um espaço público, essencial a cidades. 

 Essa política automotiva e de abertura de grandes vias é, a partir desse momento, difundida pela 
cidade, seja na “remodelação” e criação de bairros, com vias arteriais secundárias que alavancam conexões 
de grandes distâncias, pulverizando apropriações e ligações locais, ou na principal política de mobilidade 
adotada durante quase todo o século XX, de planejamento global da cidade, baseado em um processo de 
expansão através da abertura de vias expressas e arteriais principais. 

 As consequências dessa política surgem em diversas esferas do pensamento urbano. Os exemplos, 
como mostrados no mapa a seguir, são de grandes arteriais que, somadas ao relevo acentuado da cidade, 
moldam os traçados urbanos dos bairros, criando descontinuidades e rupturas do espaço urbano (fotos da 
Linha Amarela e Vermelha), além da criação de arquiteturas que respondam a essa velocidade de locomoção 
(Gehl (2014) e a arquitetura a 60km/h), com baixo nível de detalhamento de fachada, poucas aberturas para 
o espaço público, grandes dimensões e desconexão com a escala do pedestre (foto Autoestrada Lagoa-Barra). 
Soma-se ainda a priorização de um modo de transporte ineficiente, com a saturação de suas vias (foto da 
Avenida Brasil) e que é acompanhado por um processo de expansão que desconsidera a eficácia das 
pequenas distâncias como fator de crucial importância para a formação de redes: bairros como Santa Cruz e 
Campo Grande, com entorno de 150 mil habitantes cada um, estão localizados a uma média de 50 km do 
centro, que nos horários de pico são percorridos em mais de 2 horas por seus moradores, segundo 
entrevistas da pesquisa. 

 
Figura 2 - Mapa de hierarquia de vias 

Fonte: Biblioteca Nacional (editado), 2016 
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Braga (2008) destaca que um dos problemas mais incidentes diz respeito à confusão entre 
acessibilidade e mobilidade, ao se interpretar a primeira como atributo exclusivo do sistema de transporte 
sem considerar o grau de atração das oportunidades oferecidas nas zonas de destino. A acessibilidade 
associa-se à capacidade de alcançar um determinado lugar, enquanto a mobilidade relaciona-se com a 
possível facilidade desse deslocamento. 

 Neste último quesito, que o planejamento urbano da cidade, pensado nesses grandes eixos de 
circulação de carros pecou, possibilitando a acessibilidade aos pontos centrais da cidade, mas com uma 
demanda não suprida por essa infraestrutura. Segundo pesquisa da Firjan (2015), no Rio de Janeiro, 2,8 
milhões de pessoas perdem 2 horas e 21 minutos em média, para realizar o trajeto casa-trabalho duas vezes 
ao dia. Essa dificuldade de acesso tem algumas das causas já citadas aqui: os incentivos ao transporte 
individual motorizado e o não planejamento da expansão da cidade que, de forma horizontal, criou uma 
estrutura urbana difícil de ser atendida por completo pelas diversas redes que se fazem necessárias 
(transportes, esgoto, empregos entre outras). Recentemente a expansão do tecido urbano continua para a 
zona oeste com a consolidação da Barra da Tijuca como uma nova centralidade que apesar da sua 
importância econômica, assim como concentradora de serviços, prioriza uma ocupação de baixa densidade 
e rarefeita (entorno de 50hab/m2), voltada para a circulação por automóveis em detrimento da circulação a 
pé e por transportes de massa.  

 Em termos globais, estudada a conectividade de toda a cidade, a integração se torna prejudicada por 
essa contínua dispersão da mancha urbana associada principalmente ao difícil relevo, acentuando assim o 
grau de conectividade das vias arteriais em relação as demais, e reforçando a dependência das mesmas e os 
consequentes engarrafamentos em suas extensões.  Usando comparativo da dissertação, Xangai, 
apresenta um cenário mais interessante do que o Rio, considerada a concentração de sua malha viária. Têm-
se duas formações distintas de cidade: o Rio moldado por seu relevo e por vias expressas que estimulam uma 
expansão do território periférica, com adensamento de áreas distantes da zona central, enquanto Xangai se 
volta ao seu centro com uma forma de expansão compacta dentro de um raio limitado. Temos dois fatores 
fundamentais nessa conformação: a posição do centro da cidade e a diferença de geografia física. Em Xangai 
a coincidência entre o centro da cidade e o centro geográfico da mancha urbana, permite uma expansão 
radial facilitando conexões, dispersão de fluxos, execuções de infraestrutura e a densificação de áreas.  

 
Figura 3- Rio de Janeiro e Xangai - processos de expansão de infra estrutura - expansão linear X expansão radial 

Fonte: DADOS DE PESQUISA, 2014. 

O Rio por sua vez tem seu centro econômico na margem leste de sua mancha tendo toda uma 
confluência de fluxos para um ponto não central. As resultantes desse fator são limitações em termos de 
número de vias que chegam à área central além da perda de conexões entre bairros que se dariam no centro. 
Essa diferença ainda se acentua se levarmos em consideração o território plano de Xangai relacionado ao 
relevo do Rio que acentua o crescimento da mancha urbana visto que a mesma é modelada por esses aclives 
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que se encontram no meio da cidade carioca. A eles se somam o mar, a floresta da Tijuca o Parque Estadual 
da Pedra Branca e o Parque de Marapendi, além das lagoas de Jacarepaguá e Tijuca- todos condicionantes 
físicos do crescimento da cidade. 

  Em importante estudo sobre a estrutura urbana, Panerai (2008) desenvolve a noção de raios 
estruturantes dentro da formação da cidade: o primeiro com 12 quilômetros como aquele ideal para que a 
sua mancha urbana estivesse inserida, e o segundo, de 18 quilômetros, como o raio limite para que se 
obtivesse uma eficiência de transporte e de conexões dentro da cidade. No centro desses raios estaria a sua 
região central para onde se convergem grande parte dos fluxos da cidade. 

 Ao contrário de Xangai com raio de 20 quilômetros, o Rio de Janeiro se insere em um raio de 50 km 
(distância topológica), tendo Santa Cruz, bairro com população superior a 150 mil pessoas, a essa distância 
da área central. A comparação se torna ainda mais discrepante quando analisada as populações das duas 
cidades que segundo ONU gira entorno de 17,8 milhões em Xangai enquanto no Rıo não chega a metade; 
entorno de 6,32 milhões. Com essas relações entre áreas e populações, chegamos a uma densidade de 6845 
hab./km2 em e 5015 hab./km2 no Rıo de Janeiro desconsiderada a área da floresta da tijuca, que aumentaria 
a discrepância. 

 
Figura 4- Mancha urbana da cidade e seus raios estruturantes- Rio de Janeiro e Xangai 

Fonte: DADOS DE PESQUISA 

Em termos de mobilidade, as repercussões dessa expansão horizontal aliada a essa baixa densidade 
são enormes tendo, com esse distanciamento de bairros, um transporte de massa que tende a ser desenhado 
em estrutura linear. Mesmo que ele chegue a determinado perímetro urbano, este não tem a totalidade de 
sua área servida por esse transporte devido à falta de conexões propiciadas por uma rede em malha.  

 Associa-se aqui o transporte de massa ao conceito de caminhabilidade para analisar esse 
atendimento da rede: consideradas as estações como os destinos e os pontos de partida de pedestres dentro 
de seu bairro (o transporte de massa os levaria a outra área da cidade onde os mesmos também optariam 
por caminhar), temos um raio de alcance de cada estação de 1 km, correspondente a 10 minutos de 
caminhada. Em um cenário ideal duas estações próximas deveriam estar distantes uma das outras em uma 
média de 1 km para que os pedestres pudessem fazer caminhos que necessariamente não sejam sempre de 
um ponto a mesma estação de transporte, e depois o caminho inverso. Trata-se aqui de uma gama de 
possibilidades de rotas e escolhas de trajetórias que proporcionam o que Netto (2012) define como vitalidade 
– um "conjunto de condições encontradas em espaços em que há intensa presença de pessoas nas ruas, 
grupos em interação e trocas microeconômicas".  

10617



 

  Defende-se que quanto maior o grau de conexão da rede de transportes de massa de uma 
cidade, maior o número de pessoas que por ela circulam a pé e de bicicleta. Em grandes metrópoles, a 
associação dos transportes não motorizados ao transporte de massa é elemento fundamental ao tratarmos 
de mobilidade. Os vínculos entre territórios e atividades tratados por Barreto e Gislon (2013) seriam 
exatamente o transporte de massa e a vizinhança caminhável abordada por Rattan (2012) estaria relacionada 
a essa possibilidade de andar até distintos pontos nodais de transporte onde, no caminho, uma gama de 
atividades e usos acontecesse. 

 O mapa abaixo mostra a malha de transporte de massa (metrô e trem) do Rio de Janeiro 
associando a esses transportes as distâncias caminháveis a partir de cada uma das estações: um primeiro 
raio de 500 metros, considerado ideal, e um segundo de 1km representando o alcance de cada estação 
levando em conta uma caminhada de 10 minutos. 

 

Figura 5- Distâncias caminháveis a partir das estações de transporte de massa- em cinza áreas não tendidas da mancha urbana da cidade 
Fonte: DADOS DE PESQUISA 

Percebe-se uma realidade, onde a cidade sofre com uma precariedade em termos de número de 
linhas e principalmente pela expansão linear da rede que faz com que grandes áreas não sejam acessíveis a 
pé, distantes mais de 1 km de uma estação. A zona norte da cidade é exemplo dessa falta de integração entre 
as linhas de transporte de massa e o caminhar até essas estações - mesmo com 5 linhas de metrô ou trem 
que cheguem a área, elas se encontram desconectadas ficando algumas áreas fora do alcance das estações. 

 A consequência dessa carência de transporte de massa é a opção por outras formas de transporte, 
seja ele coletivo ou individual. O primeiro, com os ônibus tem seu problema no fato deste ser um transporte 
que segue uma lógica de rotas e paradas distintas a dos trens e metrôs: busca ao invés de conexões diretas, 
o atendimento de uma área mais ampla com um maior número de paradas o tempo de locomoção maior. 
Relacionado à caminhabilidade, os pontos mais próximos diminuem os tempos de caminhada diminuindo 
também possibilidades de interação social e com o espaço - estes criados pela presença de pessoas na rua. 
Este é problema compartilhado com o transporte individual motorizado que pulveriza a relação do usuário 
com o espaço público, visto que ele o leva da origem ao destino diretamente, sem o caminhar pelas ruas e o 
estar em um espaço público. Wilhein (2013) ressalta exatamente o efeito, ao circular na condição de pedestre 
ou de ciclista, a fim de ter o tempo e a calma necessários à percepção. 
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  Voltando a análise do mapa de distâncias caminháveis a partir das estações, vemos além das 
questões discrepantes de crescimento linear (Rio) X crescimento radial ideal uma terceira importante 
questão: a existência de uma linha circular que conecte as demais linhas de forma a facilitar a locomoção 
para outros pontos que não seja a área central. Analisando o mapa do Rio de Janeiro, e considerando Santa 
Cruz como estação mais distante, a troca mais frequente de estação para outra linha seria na Central do 
Brasil, distante 35 estações. O tempo gasto em paradas até o ponto de conexão com outra linha é de em 
média 35 minutos considerando uma média de 1 minuto por estação. Um transporte que seria caracterizado 
pela eficiência em questões de tempo acaba por se tornar lento visto esse excessivo número de paradas. A 
consequência desse distanciamento de conexões é a opção por outra forma de transporte, já que o tempo 
despendido na locomoção até a estação (caminhar), somado ao tempo em paradas e conexões torna o 
transporte de massa ineficiente. Considerados, os pontos de Wilhein, podemos somar como motivo dessa 
escolha, o conforto dos trens visto que uma linha tão extensa repercute em um maior número de pessoas 
que a usa podendo representar vagões superlotados. 

 É importante constatar, que junto a esse não atendimento do transporte de massa, e também a esse 
processo de expansão horizontal, está associada a reestruturação sócio-espacial da cidade, que já abordada 
na contextualização histórica, mostra que essa expansão pra norte, ocorreu com o assentamento das 
populações mais pobres da cidade. Considerada a maior carência dessa infra-estrutura exatamente nessa 
área, podem ser analisados aspectos de segregação territorial nesse processo de expansão, os quais seriam 
impossíveis de também serem detalhados no artigo, mas quem têm na mobilidade uma de suas grandes 
ferramentas.  

 Voltando ao mapa e considerando as áreas centrais, percebemos, no comparativo da dissertação, 
em Xangai quase que a totalidade de seu centro inserida dentro de um dos raios de 500 metros a partir das 
estações (associação entre o transporte de massa e o caminhar). Já no Rio, grandes áreas centrais se 
encontram dentro do raio de atendimento de um quilômetro podendo representar a opção por outro 
transporte coletivo após o uso do transporte de massa. Essa opção ainda se torna mais viável visto o incentivo 
do governo para essa integração, com a implantação do sistema de bilhete único, uma medida paliativa ao 
incompleto alcance das linhas de metrô e trem. Essa medida elimina a conexão entre o caminhar e o 
transporte de massa aqui comentada. Consideradas as proximidades da área central, fica mais evidente esse 
alcance do transporte de massa de Xangai em relação ao Rio visto quem em uma distância de 6 quilômetros 
de La Bund e Pudong (região central), ainda temos áreas completamente inseridas nos raios de 1 quilômetro 
e quase que em totalidade dentro dos raios de 500 metros. Enquanto isso no Rio, áreas como o bairro do 
Caju, distante a menos de dois quilômetros da Central do Brasil (estação nodal da rede), não se encontram 
nem inseridas no raio de 1 quilômetro de alguma estação. 

 
Figura 6- Zoom nos centros- conexões e alcance da rede de transporte de massa em Xangai e no Rio de Janeiro 

Fonte: DADOS DE PESQUISA 
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Análise bairro a bairro e percepções locais 

 As distâncias caminháveis a partir de uma estação podem também ser observadas em menor escala, 
sendo o primeiro elemento a ser analisado para entender as consequências locais (escala de bairro e rua) 
dessa opção automobilística de mobilidade e expansão adotada na cidade. Falamos aqui que, decorrente 
desse processo, a não priorização do transporte de massa pode mudar dinâmicas e circulações dentro de um 
bairro. 

 Analisado o bairro da Penha, vemos a estação de trem como importante elemento da vida urbana , 
tendo, na contagem de pedestres, nos portões próximos a elas, a maior circulação de pessoas dentro do 
bairro.  Nesse quesito vemos a centralidade da estação de trem como ponto chave da urbanização da área, 
tendo nos portões localizados em seus acessos, fluxo que chega a ser 4 vezes maior do que em outros pontos 
do bairro, criando uma estrutura interessante de usos e construções ao seu redor. Essa estrutura se modifica 
ao distanciar da estação entre outros aspectos por essa análise de distâncias caminháveis, visto o não 
atendimento completo de toda a área. 

 Ao contrário desse centro de bairro, a Avenida Brasil, via expressa que faz a ligação com o centro da 
cidade, assim como em muitos dos bairros da zona norte, tem a estrutura local  “de costas” para a via, sendo 
um recorte da malha urbana de bairro, com uso em suas margens majoritariamente de grandes galpões, e 
atividades voltadas para carros e não pedestres. Ainda assim, devido ao não atendimento da totalidade da 
área pelo transporte de massa, temos em horários de pico, um fluxo de pessoas em direção a avenida, para 
recorrer ao transportes público por ônibus. Ainda que esse fluxo exista, a estrutura urbana criada por esses 
grandes eixos, não é nada convidativa aos pedestres, que se põem em situação de conflito com carros, e 
insegurança. Ítens observados nas entrevistas, relacionam as menores notas exatamente a esses dois 
aspectos, tendo em uma escala de 0 a 5, a segurança com nota mais baixa, 1,36 (de 0 a 5) seguidas pelo nível 
de barulho e fumaça de carros (1,94) e número de carros na rua/ relação entre eles e os pedestres (2,06). 
Com esses aspectos, muitos optam pelo carro como meio de transporte, já que a estrutura viária a eles 
oferecida estimula seu uso, tendo entorno de 40% dos entrevistados indo ao trabalho ou a compras desta 
forma.  

 Falamos de um ciclo em que, o não desenvolvimento do transporte de massa,em prol de um modelo 
automobilístico de desenvolvimento, nos leva a áreas de um bairro ,que não atendidas por trens e metrôs, 
têm sua estrutura pensada para os carros, gerando um ambiente hostil para pessoas caminharem e 
resultando na opção pelo transporte automotivo. Com essa escolha, mais espaços são pensados nessa escala 
pouco humana, acabando com relações de apropriação e vivência do epaço público. Esta apropriação, em 
muito é  gerada pela opção transporte público/caminhar e pela dinâmica urbana a ela acoplada, de usos e 
propriedades físicas das edificações e dos espaços públicos. 

 
Figura 7- As diferenças de escala e apropriação criadas por estruturas de mobilidade diferentes (Penha) 

Fonte: GOOGLE STREET VIEW e DADOS DE PESQUISA 
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Temos nesses grandes eixos a percepção da falta de urbanidade em todos os métodos de análise 
utilizados, qualquer que seja o bairro abordado. É o caso da Cidade Nova, cortado pela Avenida Presidente 
Vargas citada anteriormente. Considerando o estudo das edificações que margeam a avenida, seus prédios, 
se relacionam de forma negativa com o espaço público, ausentes de uso comercial, e com grande parte de 
seu perímetro sem aberturas para a rua. Essa característica arquitetônica, junto a outras como fechamentos 
do lote, densidade construída e afastamentos, é consequência exatamente da escala de 60km/h citada por 
Gehl (2013). Temos um bairro pensado com uma estrutura de uso majoritariamente institucional e uma 
circulação intensa de carros, propiciando consequente falta de hospitalidade para pedestres e a quebra da 
relação público-privada. Recorremos novamente as notas de segurança nas entrevistas, de 1.82 (de 0 a 5) 
para o bairro, mostrando o total descontentamento com tal item. Associa-se aqui a insegurança, a um 
modelo urbano gerador de características arquitetônicas com baixa relação com o pedestre, percebidas em 
edifícios próximos aos portões onde foi constatada um menor número de transeuntes.  No próprio bairro, 
temos o exemplo contrário, onde, longe dos grandes eixos, percebemos áreas com uma tipologia contínua e 
com maior uso misto, apresentando maior fluxo de pedestres (portões próximos ao Estácio, caracterizado 
por tal tipologia). 

 
Figura 8- As diferenças de escala e arquitetura criadas por estruturas de mobilidade diferentes (Cidade Nova) 

Fonte: DADOS DE PESQUISA 

CONCLUSÃO 

  Os resultados nos outros dois bairros criam também, um panorama interessante pautado na 
relação entre a análise de atendimento do transporte de massa (distâncias caminháveis), as entrevistas 
(escolhas de transportes),e o estudo de morfologia das vias (relação carroXpedestres) e de edificações (usos). 
A contagem de pedestres mostra que em espaços públicos com grandes alterações devido a esse 
planejamento urbano em prol do carro, temos um menor fluxo de transeuntes. É constatada nessas vias, 
uma menor relação das edificações com o espaço público, se baseando na diversidade de usos e nas 
aberturas dos térreos.   

 O bairro do Flamengo mostra uma realidade interessante nesse aspecto, tendo suas principais vias, 
absorvido além do fluxo de carros, um grande número de pedestres circulando, o mesmo acontecendo nas 
suas ruas locais. As características urbanas que justificam essa apropriação são distintas e conversam com 
muitas das teorias expostas no artigo,  entre elas o atendimento de toda a área por três estações de metrô 
(distância menor que dois quilômetros entre elas), escala de rua pensada em prol do pedestres com caixa de 
rua adequada e boa relação entre pedestres e carros, e usos mistos e fachadas ativas. 

 Em maior escala, o bairro também se encontra em conformidade com os parâmetros estabelecidos 
estando próximo das áreas centrais, com distâncias percorríveis a pé e que proporcionam um fácil 
atendimento de infraestrutura de mobilidade. As entrevistas confirmam essa estrutura ao constatar que 
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somente 11% dos entrevistados utilizam o carro pra atividades corriqueiras ( ir ao trabalho, compras e lazer) 
e as notas relacionadas a conexão (facilidade de trocar de rota e caminho, acesso a pontos nodais de 
transporte ,acesso a facilidades e equipamentos e acesso ao transporte público) giram entorno de 4,2 numa 
escala de 1 a 5.  

 Ao contrário, na Penha, a 12 quilômetros do centro e já considerada um bairro periférico, essas 
notas ficam entorno de 3,3, já mostrando a discrepância no atendimento do transporte de massa e também 
a ineficácia desse modelo de expansão da cidade baseado nos transportes por carros e grandes eixos.  

 Temos assim, diante desse quase um século de incentivos ao carro, um cenário que no permite 
identificar implicâncias do planejamento do sistemas de transportes de um cidade em características urbanas 
das mais variadas, e ainda mais, possibilita criar novos parâmetros que incentivem a mobilidade por meios 
não motorizados e pelo transporte de massa, modificando estruturas  em escalas distintas, desde processo 
de adensamentos de centros a criação de vias locais em escala mais humana e que incentivem uso misto e 
plinths ativos. 
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
A cidade de Salvador tem passado por intervenções estruturantes no âmbito da mobilidade. O problema que se 
apresenta é se a futura rede de transportes de alta capacidade que está sendo implantada realmente irá atender as 

necessidades de acessibilidade da metrópole. Associada a essa questão surge a necessidade de refletir sobre as 
informações e parâmetros que são utilizados (ou não) para alicerçar esses projetos e decisões políticas visto que o 
município não segue a lógica de planejar para depois executar e sim inverte a ordem sem subsídios sólidos que 
justifiquem tais ações. Neste trabalho discute-se a importância dos estudos de acessibilidade para fundamentar os 

planos urbanos e de mobilidade, bem como o processo de tomada de decisão do PLanMob. 
PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade; mobilidade; planos urbanos; indicadores de acessibilidade.  

ABSTRACT:  

The city of Salvador has undergone structural interventions in  the area of mobility. The problem that arises is whether 
the future high-capacity transport network being deployed will  actually meet the accessibility needs of the metropolis. 
Associated with this question arises the need to reflect on the information and parameters that are used (or not) to  
support these projects and political decisions since the municipality does not follow the logic of planning to then 

execute and instead reverses order without solid subsidies that justify such actions. This paper discusses the 
importance of accessibility studies to support the urban and mobility plans, as well as the decision -making process of 
PLanMob. 
KEYWORDS: accessibility; mobility; urban plans; accessibility indicators.  

RESUMEN:  
La ciudad de Salvador ha pasado por intervenciones estruc turantes en el ámbito de la movilidad. El problema que se 
presenta es si la futura red de transporte de alta capacidad que se está implantando realmente satisfará las 

necesidades de accesibilidad de la metrópolis. En el marco de esta cuestión surge la  necesidad de reflexionar sobre las 
informaciones y parámetros que se utilizan (o no) para fundamentar esos proyectos y decisiones políticas, ya que el 
municipio no sigue la  lógica de planear para después ejecutar y sí invertir el orden sin subsidios sólidos qu e justifiquen 
tales acciones. En este trabajo se discute la importancia de los estudios de accesibil idad para fundamentar los planes 

urbanos y de movilidad, así como el proceso de toma de decisión del PLanMob.  
PALABRAS-CLAVE: accesibil idad; movilidad; planes urbanos; indicadores de accesibilidad. 
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INTRODUÇÃO 

É cada vez mais evidente a necessidade de planejar e gerir melhor os municípios, especialmente aqueles 
que possuem grandes centros urbanos, pois são neles que se concentram uma grande parcela da 
população. Isso não difere ao que tange a mobilidade urbana. É necessário pensar em alternativas e 
soluções para sanar problemas recorrentes nessas aglomerações. 

As grandes cidades, em todo mundo, possuem um problema em comum que é o crescimento de sua frota 
veicular. Entres os problemas associados ao uso indiscriminado do veículo estão: a poluição, ambiental e 
sonora; desumanização; redução da velocidade média do sistema viário; ineficiência energética através da 
queima dos mais variados combustíveis, entre eles os fósseis; a geração de congestionamentos e redução 
da mobilidade dos indivíduos.  

O paradigma atual da Mobilidade Urbana Sustentável se baseia em três dimensões, a social, a econômica e 
a ambiental. Nas grandes cidades, esse modelo propõe atender às necessidades de deslocamento da 
população. Para tanto, torna-se necessária a implantação de estratégias que relacionem o transporte e o 
uso do solo. Essas estratégias estão relacionadas com a redução do uso do veículo privado, o que implica na 
diminuição do número de congestionamentos, dos custos e do tempo de viagem, e do nível de poluição 
sonora e atmosférica, o que influencia os aspectos sociais, econômicos e ambientais dos centros urbanos. 
Os estudos que relacionam a infraestrutura viária, capacidade e nível de serviço da via, e o uso do solo 
visam contribuir para a tomada de decisão no planejamento urbano. (Campos e Melo, 2005).  

Segundo o Ministério das Cidades (2015), o objetivo do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) é contribuir 
para que o debate das políticas públicas de transporte e de circulação urbanas seja levado ao maior 
número de cidades possível, envolvendo os segmentos organizados da população de forma democrática e 
participativa. Cabe aos municípios a elaboração de planos locais que proporcionem o acesso de toda a 
população às oportunidades que a cidade oferece, com a oferta de condições adequadas ao exercício da 
mobilidade da população e da logística de circulação de bens e serviços. Para tanto, dois desafios devem 
ser enfrentados no planejamento da mobilidade urbana: a democratização do acesso ao transporte 
público, recuperando os excluídos de seu ingresso por impossibilidade de pagamento; a priorização e 
ampliação dos serviços de transporte coletivo e o gerenciamento da circulação do transporte individual em 
ruas cada vez mais congestionadas, que envolve medidas de restrição de sua circulação.  

Com o incremento da renda e os incentivos à compra de veículos, o Brasil tem passado por um forte 
processo de motorização. O crescimento da frota de veículos no país está concentrado especialmente nas 
regiões metropolitanas, chegando a 44,4% do total de todo o país, no período de 2001 a 2014. 
(RODRIGUES, apud, PEREIRA E PEREIRA 2015).  

Segundo dados do Denatran, em Salvador a taxa de motorização mais que dobrou nesta última década, 
passou de 14,18 veículos/100 hab, em 2001, para 29,87 veículos/100 habitantes, em 2015. Pereira e 
Pereira destacam que: 

(...) a motorização crescente não está distribuída igualmente pelo espaço. Os projetos em 
gestação no Estado, nas instâncias estadual e municipal, configuram um território do 

automóvel, que coincide com o vetor Litoral Norte e incentiva a ocupação dispersa e de 
baixa densidade nos espaços na costa norte de Salvador, com os problemas associados a 
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este tipo de ocupação – alto consumo de solo urbano, alto custo de implantação de 
infraestrutura, pressão sobre as áreas de preservação ambiental. (...) A inexistência de 
governança e planejamento metropolitano é evidenciada pela quantidade de projetos de 

transporte em conflito no mesmo espaço, sem articulação. A falta de um plano de 
ordenamento territorial metropolitano contribui para a profusão de projetos 
descoordenados, sem um planejamento de ocupação territorial, que terão impacto no 
futuro da Salvador metropolitana, no seu espaço municipal e na qualidade de vida de seus 

moradores, induzindo a expansão da urbanização dispersa. (PEREIRA E PEREIRA, 2015, p. 
331) 

Ao analisar o mapa com os vetores formados pelos fluxos entre as localidades (Figura 1) apontados pelo 
estudo de Pereira (2015), é possível verificar que o traçado da rede, em construção (Figura 3) está de 
acordo com estes fluxos, porém ao avaliar as densidades populacionais (Figura 2), é possível inferir que 
essas redes de alta capacidade não estão cortando as áreas mais densas da cidade, ou seja, não estão 
inseridas no tecido urbano com ocupação consolidada. A Rede passa por vazios urbanos, incentivando a 
ocupação dispersa do território. 

  

Figura 1: Vetores Metropolitanos e centralidades 
Fonte: Pereira e Pereira 2015 

Figura 2: Região Metropolitana de Salvador, densidade por bairros em 
Hab/ Ha 

Fonte: Delgado 2015. 

 

Figura 3: Rede de Transporte de Alta Capacidade (RITAC) e as estações de integração 
Fonte: Delgado, 2015 
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A maioria dos projetos de mobilidade previstos para Salvador e RMS, não apresentam necessariamente 
conexão com os dados apresentados pela pesquisa OD, muitos deles são implementados visando minimizar 
os custos de implantação, carecendo de inserção urbana, ou seja, os corredores estão sendo construídos 
longe dos núcleos urbanos que produzem um maior número de viagens por transporte coletivo.  

  
Figura 4: Produção de viagens por transporte coletivo por ônibus, no pico da 

manhã, por hectare, na RMS, em 2012 
Fonte: Delgado, 2015 

Adicionalmente, verifica-se a falta de políticas de controle efetivo do uso e ocupação do solo, tudo isto 
coloca em xeque a eficiência da futura Rede Integrada de Transporte de Alta Capacidade, frente às 
necessidades da população metropolitana. Atualmente, não existe certeza objetiva por parte dos 
tomadores de decisão e equipes técnicas, em relação às melhorias de acessibilidade que serão fornecidas à 
população, como produto da implantação da rede futura, tal como ela está sendo configurada. 

Merlin destaca três princípios que devem ser seguidos na proposição do traçado dos eixos de alta 
capacidade: 

A coerência do traçado dos eixos de transporte deverá estar articulada com a política 

urbana da aglomeração metropolitana, portanto, deverá existir uma  relação equilibrada 

entre o layout da rede de transporte e os padrões de uso do solo. Nesse contexto, 

considera-se que o traçado dos eixos de transporte público de alta capacidade deverá 

atender a três princípios fundamentais: a) fornecer uma ampla cobertura na 

cidade/região, traduzida em caminhos/rotas alternativas: conectividade; b) cruzar as áreas 

mais densas e conectá-las com as regiões centrais e c) distribuir de forma homogênea a 

acessibilidade, favorecendo a descentralização de atividades. (MERLIN apud, DELGADO 

2015, p. 364) 

Ao analisar a rede proposta, os vetores de interesse da população que usa o transporte individual e o mapa 
de densidades é possível inferir que os princípios destacados por Merlin não são levados em consideração 
no desenho atual da rede de transporte de alta capacidade da RMS. Para além da análise desses estudos é 
necessário compreender como a população metropolitana se movimenta atualmente e qual o seu nível de 
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acessibilidade, de forma integrada. Compreendida a realidade atual da RMS no que tange à mobilidade 
metropolitana há que se desenvolver estudos de acessibilidade que possam realmente induzir novos 
padrões de desenvolvimento urbano. 

Portanto, é necessário que o poder público tenha elementos robustos para subsidiar a sua tomada de 
decisão ao propor estruturas tão importantes quanto a rede de transporte de alta capacidade. Estes 
elementos podem ser entendidos como indicadores de acessibilidade que traduzam os principais 
desequilíbrios de acesso às centralidades metropolitanas, por exemplo, fornecendo alicerces necessários 
para a promoção de políticas e projetos de mobilidade que promovam a equidade.  

ACESSIBILIDADE 

Pretende-se discutir a importância e a necessidade da eficiência da macroacessibilidade.  Trata-se de 
compreender que os deslocamentos devem ser feitos de forma acessível, ou seja, os meios de transportes 
oferecidos devem ser acessíveis à população, no âmbito tarifário, na sua capacidade de integrar o 
território, na integração modal e também no âmbito da microacessibilidade, promovendo assim uma maior 
equidade, democratização dos meios de transporte, diminuição da segregação socioespacial e promoção 
também do direito à cidade. 

Segundo Cardoso: 

A acessibil idade ao sistema de transporte está diretamente relacionada a características 

da rede: sua configuração. Localização, distância entre pontos de parada, etc. Segundo 

Santos (2005), a acessibilidade ao sistema de transporte público está relacionada com as 

distâncias que os usuários caminham quando utilizam o transporte coletivo, desde a 

origem da viagem até o ponto de embarque e do ponto de desembarque até o destino 

final. Quanto menos o passageiro caminha, melhor é a acessibilidade ao sistema de 

transporte público. (CARDOSO, 2006, p. 78)  

Segundo Vasconcellos apud Cardoso: 

Vasconcellos diz que a acessibilidade como facilidade de atingir destinos desejados por 

uma determinada pessoa, é o indicador mais direto dos efeitos de um sistema de 

transporte. E, ainda, Vasconcellos subdivide a acessibilidade em dois tipos: 

macroacessibilidade, que define como a facilidade de cruzar o espaço e ter acesso a 

equipamentos e construções; e microacessibilidade, como a facilidade de ter acesso direto 

aos veículos ou aos destinos finais desejados. (CARDOSO, 2006, p. 80) 

A condição urbana, a ocupação demasiada e extremamente ramificada das cidades está posta e é 
necessário lidar com essa realidade. Impedir que esse processo continue sendo reproduzido é um grande 
desafio e dentro do bojo das grandes conquistas a serem almejadas deve estar a melhoria da qualidade  da 
mobilidade nos centros urbanos. 

Bocarejo e Oviedo (2011) apontam alguns conceitos relativos à acessibilidade, porém uma abordagem mais 
clássica indica que a acessibilidade pode ser entendida como a” facilidade de atingir destinos desejados 
dado um número de oportunidades disponíveis e a impedância intrínseca aos recursos utilizados para viajar 
a partir da origem para o destino”. 
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Estas medidas podem ser feitas com unidades de tempo ou de espaço, porém existem autores que já 
incorporam a essas medidas de acessibilidade outros componentes como, por exemplo, o uso da terra e os 
meios de transporte. 

Em seu trabalho, van Wee at al. (2012) fazem uma análise sobre o conceito e as medidas de acessibilidade 

realizadas por vários autores e destaca que existem quatro componentes da acessibilidade que derivam da 

literatura, são eles: 

 uso do solo, ou seja, quantidade, qualidade e distribuição espacial das oportunidades fornecidas 

em cada destino (empregos, lojas, saúde e instalações recreativas); a demanda por essas 

oportunidades em locais de origem (onde os habitantes vivem); o possível desajuste da oferta e 

demanda de oportunidades que podem resultar em competição para e entre atividades com 

capacidade restrita, tais como empregos, mão-de-obra, vagas escolares e leitos hospitalares (Geurs 

e Ritsema van Eck, 2003; van Wee et al., 2001); 

 um componente de transporte que descreve o sistema de transporte, expresso como a 

desutilidade experimentada por um indivíduo ao cobrir a distância entre uma origem e um destino; 

incluem a quantidade de tempo (viagem, espera, estacionamento), custos (fixos e variáveis) e 

variáveis relacionadas ao conforto (como confiabilidade, nível de conforto, risco de acidente); 

 um componente temporal que reflete as restrições temporais, isto é, a disponibilidade de 

oportunidades em diferentes momentos do dia e o tempo disponível para que indivíduos 

participem de certas atividades (por exemplo, trabalho, recreação). 

 o componente individual que descreve os desejos e necessidades (dependendo da idade, renda, 

nível educacional, situação familiar, etc.), habilidades (dependendo da condição física das pessoas, 

disponibilidade de modos de viagem, etc.) e oportunidades (dependendo da renda, orçamento de 

viagem, nível educacional, etc.) de indivíduos. Essas características influenciam o nível de acesso de 

uma pessoa aos modos de transporte e oportunidades espacialmente distribuídas e podem 

Influenciar fortemente a acessibilidade total (ou agregada) resultante. 

Porém, não basta conhecer os aspectos que interferem na acessibilidade, é necessário ter subsídios para 

medi-la. Nesse sentido, van Wee at al. (2012) também identificam quatro perspectivas básicas sobre a 
medição de acessibilidade: 

 uma perspectiva baseada em infraestrutura, analisando o desempenho ou o nível de serviço da 

infraestrutura de transporte. As medidas variam de desempenho simples medidas como "nível de 

congestionamento" e "velocidade média de viagem na rede rodoviária" para medidas de 

conectividade mais avançadas e medidas de acessibilidade de custos de viagem usando análise de 

rede com maior complexidade espacial; 

 uma perspectiva baseada em localização, analisando a acessibilidade local. tipicamente em um 

nível macro. as medidas descrevem o nível de aceitação de atividades espacialmente distribuídas. O 

conceitual ou potencial, definindo a acessibilidade como potencial de interação; 

 uma perspectiva baseada nas pessoas. Analisando a acessibilidade a nível individual, como "as 

atividades nas quais um indivíduo pode participar num determinado momento". Interpreta a 

acessibilidade em termos espaciais limitados pela capacidade, restrições de acoplamento e 
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autoridade (por exemplo, localização e duração ou atividades obrigatórias,  velocidade de viagem 

permitida pelos sistemas de transporte); 

 uma perspectiva baseada na utilidade. Analisando os benefícios (econômicos) que as pessoas 
derivam do acesso às atividades espacialmente distribuídas.  

Vale ressaltar que cada perspectiva se concentra em diferentes componentes da acessibilidade, muitas 

vezes ignorando outros elementos relevantes de. As medidas baseadas em infra-estrutura, por exemplo, 

não incluem um componente de uso da terra; Isto é, não são sensíveis às mudanças na distribuição espacial 

das atividades se os níveis de serviço (por exemplo, velocidade de viagem, tempos ou custos) permanecem 
constantes. (van Wee at al. (2012) 

O componente temporal é tratado explicitamente em medidas baseadas em pessoa e, geralmente, não é 

considerado nas outras perspectivas (ou tratado apenas de forma implícita), por exemplo, calculando os 

níveis de acessibilidade horária de pico e fora de pico. As medidas baseadas em pessoas e baseadas em 

utilidade geralmente se concentram no componente individual, analisando a acessibilidade em um nível 

individual. As medidas baseadas em localização normalmente analisam a acessibilidade em um nível macro. 

As medidas avançadas baseadas em localização também incorporam restrições espaciais no fornecimento 
de oportunidades, geralmente excluídas nas outras abordagens. (van Wee at al. (2012) 

Ainda não foi identificada uma abordagem capaz de responder a todas as demandas relacionadas à medida 

da acessibilidade, porém, é uma forma de retratar a realidade de uma cidade ou região e podem gerar 

subsídios para o planejamento da mobilidade e a diminuição das desigualdades espaciais. 

Compreendida a acessibilidade é necessário discutir sobre os indicadores que possibilitam a sua medição e 
que devem ser produzidos, avaliados e considerados nos processos decisórios e de planejamento urbano e 
regional. 

USO DE INDICADORES COMO ALTERNATIVA AO PLANEJAMENTO TRADICIONAL 

Indicador é o resultado de uma operação matemática envolvendo variáveis diversas. O indicador é 
desenvolvido a fim de traduzir algum fenômeno de interesse do pesquisador. Neste caso, os indicadores 
que interessam para este trabalho são os indicadores de acessibilidade. 

Muitos autores definem esses indicadores e os classificam de diversas formas numa tentativa de agrupar os 
indicadores de acessibilidade de maneira lógica, normalmente em função dos elementos contemplados nos 
modelos existentes. Bocarejo e Oviedo (2011) descrevem da seguinte maneira: indicadores baseados em 
infraestrutura, indicadores de atividades baseados no uso da terra e indicadores baseados em pessoas. 

Indicadores baseados em infraestrutura: São indicadores diretamente relacionados com a rede de 
transporte, pois analisam as características do fornecimento de infraestrutura em termos de capacidade e 
nível de serviço, estudam a qualidade de meios de transporte através de medidas tais como os níveis de 
congestionamento e velocidade média de deslocamento nas vias. (BOCAREJO E OVIEDO, 2011, p. 03.)  

Indicadores de atividade baseados no uso da terra: Estas medidas dão uma perspectiva de acessibilidade a 
um nível macroscópico. Estes são indicadores que se relacionam com a questão territorial, Geralmente 
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descrevem o nível de acesso a atividades distribuídas no espaço, usando indicadores da disponibilidade de 
oportunidades em relação à sua distribuição no espaço e no tempo. Estes indicadores de acessibilidade 
fornecem uma ferramenta poderosa de análise porque consideram ambas as medidas de atratividade e 
impedância para estabelecer um valor fiável do potencial de uma determinada área. (BOCAREJO E OVIEDO, 
2011, p. 03.) 

Indicadores baseados em pessoas: Estes são baseadas em medidas espaciais e temporais e consideraram as 
restrições de um indivíduo atingir as atividades. As medidas de acessibilidade a um indivíduo examinam o 
nível de atividades que uma pessoa pode realizar em um determinado tempo, medido em termos dos seus 
orçamentos e dos tempos para a realização das atividades obrigatórias (trabalhar, estudar), atividades 
flexíveis (Entretenimento, lazer, etc.), e a velocidade oferecida pelo sistema de transporte para mover-se 
entre as áreas das atividades. (BOCAREJO E OVIEDO, 2011, p. 03.)  

Silva et al, 2007, classifica os indicadores de acessibilidade de outra forma: Indicadores definidos por 
atributos da rede de transporte, Indicadores definidos pela demanda de viagens, Indicadores definidos pela 
oferta de transporte, Indicadores que empregam dados agregados do sistema de transporte/uso do solo. 

Indicadores definidos por atributos da rede de transporte: Incluem elementos relacionados exclusivamente 
à rede de transportes. A variável mais utilizada para definição deste tipo de indicadores é a percepção do 
custo de viagem, normalmente definida pela distância percorrida.  

Indicadores definidos pela demanda de viagens: Trata-se de uma análise interessante da eficiência da 
oferta de transportes quando compara as probabilidades de ocorrência de uma viagem pela demanda de 
viagens e o número de oportunidades disponíveis.  

Indicadores definidos pela oferta de transporte: relacionam número de rotas de transporte coletivo, 
frequência do serviço e área. Há estudos que relacionam frequência de ônibus por área das zonas de 
tráfego e também aqueles que relacionam a acessibilidade ao número de lugares oferecidos no transporte 
coletivo.  

Indicadores que empregam dados agregados do sistema de transporte/uso do solo:  são indicadores que 
definem medidas de contorno que descrevem o sistema de transporte / uso do solo do ponto de vista do 
usuário. Nestes, a acessibilidade pode ser expressa em termos da quantidade de atividades que podem ser 
alcançadas dentro do limite fixado (tempo de alcance).  

Mello, em sua tese estudou a classificação de indicadores desenvolvida por vários teóricos e contribui da 
seguinte forma:  

Januário (1995) agrupou os procedimentos para a obtenção da acessibilidade nos 

seguintes tipos de medidas: de utilidade; de contorno; do tipo Hansen; do tipo espaço-

tempo; econômicas relativas ao preço da terra e/ou ao excedente do consumidor; 

gravitacionais e, por fim, aquelas provenientes da teoria dos grafos. 

Outra classificação foi trabalhada por Raia Jr. (2000) quando agrupou as medidas de 

acessibilidade de acordo com os seguintes grupos: atributos de rede, quantidade de 

viagens, oferta do sistema de transporte; aqueles que usam dados agregados que 

combinam aspectos do uso do solo e de transportes e aqueles que usam dados 

desagregados que combinam aspectos do uso do solo e de transportes. 
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Geurs e Wee (2004), por outro lado, separam as medidas de acessibilidade em classes 

distintas baseadas: na infraestrutura; nos aspectos locacionais; em aspectos pessoais; e 

medidas de utilidade. 

Kruger et al. (2011) separam as medidas de acessibilidade em cinco tipos distintos: a) 

medidas de separação espacial; b) medidas de oportunidades cumulativas; c) medidas de 

interação espacial; d) medidas espaço-tempo e; e) medidas de utilidade. 

Também em 2011, Lemos adota a seguinte categorização para as medidas de 

acessibilidade: de topologia da rede; de acessibilidade global; de infraestrutura e nível de 

serviço do sistema de transporte; de contorno; gravitacional; e de organização das 

atividades de uso do solo. (MELLO, 2015, p. 25 e 26)  

Apesar de classificar de formas diferenciadas, os autores buscam um objetivo em comum: entender o 
fenômeno da acessibilidade e a sua relação com os padrões de mobilidade e desenvolvimento urbano. Os 
estudos de acessibilidade podem ser incorporados ao processo de planejamento a fim de compreender 
melhor a relação transporte e uso do solo visando desenvolver, se necessário, medidas de intervenção com 
o intuito de reconfigurar a rede de transporte e ou padrão de localização das atividades urbanas.  

Os indicadores de acessibilidade possuem um grande potencial no auxílio ao planejamento urbano e de 
transportes. São uma ferramenta poderosa e pouco explorada pelo poder público para subsidiar suas 
decisões. É necessária uma quebra de paradigma na forma tradicional de planejar as intervenções no meio 
urbano e no transporte pois, gerenciar a oferta de transporte de forma inteligente pode incentivar novos 
padrões de ocupação urbana compactos e sustentáveis, atraindo atividades urbanas.  

A utilização de indicadores facilita a tomada de decisão à medida que indica onde devem ser alocados os 
recursos, quais são as áreas prioritárias, ou seja, aquelas que necessitam de intervenções. Esta dinâmica de 
avaliação constante e intervenções nas áreas corretas gera um ciclo virtuoso de economia e promove o 
equilíbrio no meio urbano ou regional culminando numa equidade espacial onde todos, ou a maioria, dos 
habitantes possuem as mesmas oportunidades e níveis de acessibilidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As quatro dimensões da acessibilidade (o uso do solo, os meios de transporte, a dimensão temporal, e a 

dimensão individual) possibilitam uma visão integrada da relação transporte e uso do solo. É necessário 

aprofundar os estudos a fim de compreender melhor a dinâmica urbana baseada nestas quatro 

perspectivas para possibilitar a proposição das medidas apropriadas para solucionar os problemas 
identificados no diagnóstico. 

Salvador, terceira capital brasileira em população, uma metrópole polarizada que centraliza a maioria dos 
serviços e investimentos na sua região metropolitana, inverteu a ordem do planejamento, ao passo que já 
está implementando construções de vias, estações e sistema de metrô, sistema de BRT e VLT antes mesmo 
dos estudos do Plano de Mobilidade serem finalizados, este é um erro que pode gerar inúmeras 
consequências negativas. Não enfrentar as iniquidades colocadas estruturalmente pelos padrões de uso e 
ocupação do solo existentes como diretriz para as futuras intervenções e projetos voltados para a 
mobilidade, significa manter e perpetuar uma visão conservadora de cidade.  
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Diante do exposto, verifica-se que esta forma de gerir a mobilidade com prioridade nas ações e obras em 
detrimento de estudos e uso de indicadores capazes de traduzir os níveis de acessibilidade de uma cidade , 
dificulta o atendimento do objetivo principal de planejar a mobilidade em uma cidade, que é o de construir 
locais sustentáveis e com qualidade de vida para a população. 

É imprescindível atender a população, atualmente, segregada e desprovida total ou parcialmente de 
infraestrutura e de serviços, prejudicando o seu acesso a oportunidades, impedindo uma apropriação 
equitativa da própria cidade e agravando a desigualdade na distribuição da riqueza gerada na sociedade. 

O planejamento de transportes deve ser realizado de forma integrada com o planejamento das atividades 
urbanas (uso do solo) no que diz respeito ao potencial que possuem as infraestruturas de transporte, no 
relativo à indução do uso e da ocupação do solo, criando ou reforçando centralidades, alocando melhor os 
empreendimentos habitacionais, evitando, desta forma, a criação de vazios urbanos e a dispersão, 
favorecendo, portanto, a construção de cidades cada vez mais compactas e ambientalmente mais 
saudáveis. 
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ANÁLISE DE INDICADOR DE QUALIDADE AMBIENTAL SOB A 
PERSPECTIVA DA MOBILIDADE URBANA: UM ESTUDO DE CASO NO 

BAIRRO CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA (PB).  
 

ENVIRONMENTAL QUALITY INDICATOR ANALYSIS UNDER URBAN MOBILITY PERSPECTIVE: A CASE 
STUDY IN DISTRICT OF CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB. 

ANÁLISIS DEL INDICADOR DE CALIDAD AMBIENTAL BAIO LA PERSPECTIVA DE LA MOVILIDAD 
URBANA: UM ESTUDIO DE CADO EM EL BARRIO DE CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB. 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
A promoção da sustentabilidade urbana e da qualidade de vida nas cidades é, por vezes, um grande entrave. Isso 
porque, gestores e planejadores urbanos precisam priorizar a qualidade ambiental dentre tantas outras variáveis 
econômicas, sociais e políticas. Além disso, a complexidade do estudo e das análises urbanas torna a tomada de 
decisão uma etapa desafiadora. Indicadores urbanos vêm, portanto, auxiliar esses estudos, sendo uma ferramenta 
eficaz nas análises da cidade e da identificação de problemas e potencialidades que envolvem a urbe, facilitando o 
diagnóstico e apontando diretrizes. Sabe-se também que a escolha de parâmetros para comporem um indicador 
urbano deve ser feita de forma criteriosa, a fim de se obter os resultados que traduzam o que se deseja entender do 
espaço urbano. Dentre os diversos critérios relevantes para a melhoria da qualidade ambiental em uma cidade, a 
mobilidade tem sido bastante discutida, uma vez que, cada vez mais se têm buscado soluções que tornem o 
deslocamento das pessoas mais eficientes e menos agressivo ao meio ambiente. Este artigo, portanto, faz parte de um 
estudo-piloto aplicado na cidade de João Pessoa-PB, desenvolvido durante uma disciplina de pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, cujo objetivo foi estruturar um indicador de sustentabilidade e qualidade ambiental que 
analisa os seguintes parâmetros: Áreas verdes, uso do solo, conforto térmico, massa edificada, densidade e 
mobilidade. Este artigo, por sua vez, tem o objetivo de analisar esse indicador sob a perspectiva da mobilidade 
urbana, avaliando as condições de caminhabilidade, infraestrutura viária e transporte público na área de estudo. 
PALAVRAS-CHAVE: Indicador urbano, mobilidade urbana, caminhabilidade, infraestrutura viária, transporte público. 

ABSTRACT: 
The promotion of urban sustainability and quality of life in the cities is, sometimes, a huge hindrance. It happens, 
because, managers and urban planners need to prioritize environmental quality among many other economic, social 
and political variables. Besides, the complexity of urban study and analysis makes decision-making a challenging step. 
Urban indicators therefore help these studies, being an effective tool in the analysis of the city and the identification of 
problems and potentialities that surround the city, facilitating the diagnosis and pointing out guidelines. It is also 
known that the choice of parameters to compose an urban indicator must be done in a judicious way, in order to 
obtain the results that reflect what one wants to understand of the urban space. Among the several criteria that are 
relevant for the improvement of environmental quality in a city, mobility has been widely discussed, since, more and 
more, solutions have been sought that make people's movement more efficient and less aggressive to the 
environment. This article, therefore, is part of a pilot study applied in the city of João Pessoa-PB, developed during a 
postgraduate course in Architecture and Urbanism, whose objective was to structure an indicator of sustainability and 
environmental quality that analyzes the following parameters : Green areas, diversity, thermal comfort, built mass, 
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density and mobility. This article, in turn, aims to analyze this indicator from the perspective of urban mobility, 
evaluating the conditions of walkability, road infrastructure and public transportation in the study area. 
KEYWORDS: Urban Indicator, urban mobility, walkability, road infrastructure, public transportation. 

RESUMEN: 
La promoción de la sostenibilidad urbana y de la calidad de vida en las ciudades es a veces un gran obstáculo. Esto es 
porque los gestores y los planificadores urbanos deben priorizar la calidad ambiental entre tantas otras variables 
económicas, sociales y políticas. Además, la complejidad del estudio y de los análisis urbanos hace que la toma de 
decisiones sea una etapa desafiante. Los indicadores urbanos vienen, por lo tanto, a auxiliar estos estudios, siendo una 
herramienta eficaz en los análisis de la ciudad y de la identificación de problemas y potencialidades que envuelven la 
urbe, facilitando el diagnóstico y apuntando directrices. Se sabe también que la elección de parámetros para componer 
un indicador urbano debe ser hecha de forma criteriosa, a fin de obtener los resultados que traduzcan lo que se desea 
entender del espacio urbano. Entre los diversos criterios relevantes para la mejora de la calidad ambiental en una 
ciudad, la movilidad ha sido bastante discutida, ya que cada vez se han buscado soluciones que hagan el 
desplazamiento de las personas más eficientes y menos agresivas al medio ambiente. Este artículo, por lo tanto, forma 
parte de un estudio piloto aplicado en la ciudad de João Pessoa-PB, desarrollado durante una disciplina de postgrado 
en Arquitectura y Urbanismo, cuyo objetivo fue estructurar un indicador de sostenibilidad y calidad ambiental que 
analiza los siguientes parámetros : Áreas verdes, uso del suelo, confort térmico, masa edificada, densidad y movilidad. 
Este artículo, a su vez, tiene el objetivo de analizar ese indicador bajo la perspectiva de la movilidad urbana, evaluando 
las condiciones de caminabilidad, infraestructura vial y transporte público en el área de estudio. 
PALABRAS-CLAVE: Indicador urbano, movilidad urbana, caminabilidad, infraestructura vial, transporte público. 
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INTRODUÇÃO 

O discurso da sustentabilidade urbana e da melhoria da qualidade de vida na cidade tem sido por décadas, 
pauta de grandes discussões em diversas áreas do conhecimento e da política. Isso porque, a promoção da 
qualidade ambiental necessita da definição de prioridades dentre as diversas variáveis políticas, sociais e 
econômicas, tornando a tomada de decisão uma tarefa complexa e desafiadora. A fim de facilitar o 
processo, os indicadores urbanos, eficazes instrumentos de gestão, permitem a mensuração e 
interpretação do espaço urbano, apontando se está havendo progresso em direção ao objetivo desejado.  

Um indicador reflete quantitativamente aspectos específicos da cidade, permitindo a descrição de uma 
realidade de estudo e o estabelecimento de padrões urbanos que traçam o perfil de qualidade urbana da 
cidade avaliada (RUEDA, 1999). Além disso, Bertaud (2004) destaca que indicadores são ferramentas 
bastante úteis na comparação de diferentes cidades, possibilitando a identificação de características 
comuns incrivelmente resilientes, tais como a densidade e o gradiente do preço da terra. Apesar de eficaz, 
a estruturação de um indicador deve levar em conta a necessidade de se selecionar apenas os dados 
relevantes para o estudo capazes de traduzir a tendência evolutiva de um determinado fenômeno. Caso 
contrário, “toda a enorme quantidade de informação que nos inunda não mudará as coisas que devemos 
mudar” (RUEDA, 1999). 

Sabe-se, então, que a seleção de parâmetros e critérios para a composição de um indicador de qualidade e 
sustentabilidade ambiental deve ser criteriosamente discutida. Dentre os diversos aspectos relevantes para 
a melhoria da qualidade ambiental em uma cidade, a mobilidade urbana tem sido amplamente abordada. 
Desde que as consequências negativas da priorização do automóvel no planejamento urbano e da 
setorização dos espaços da cidade começaram a ser sentidas, tem-se buscado soluções que tornem o 
deslocamento das pessoas mais eficiente e menos agressivo ao meio ambiente. 

Autores como Gehl (2015), Cervero (2004), Burden (2001), Ghidini (2011) e Frank et al (2006) têm 
defendido o aumento da qualidade da infraestrutura do pedestre e do transporte público como alternativa 
para a melhoria da mobilidade e da sustentabilidade urbana. O incentivo ao deslocamento a pé, por 
exemplo, tem estado cada vez mais presente em estudo aliados à mobilidade, uma vez que, ambientes 
amigáveis ao deslocamento do pedestre incentivam a caminhada e reduzem a necessidade de transporte 
motorizado. O estudo da caminhabilidade, dessa forma, permite avaliar de forma quantitativa o grau de 
adequação das calçadas ao deslocamento a pé.  

Tendo em vista a importância de indicadores de qualidade ambiental e da análise da mobilidade enquanto 
promotor da sustentabilidade urbana, foi desenvolvido, durante uma disciplina de Pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, um estudo-piloto para elaboração de um indicador urbano global composto por 
seis diferentes parâmetros: Áreas verdes, uso do solo, conforto térmico, massa edificada, densidade e 
mobilidade. Como estudo de caso foi selecionado um recorte com área de aproximadamente 40.000 m² no 
bairro Castelo Branco na cidade de João Pessoa-PB (Figura 1).  

Este artigo, portanto, abordará a análise da mobilidade, tendo como objetivo analisar o indicador de 
qualidade ambiental sob a perspectiva da mobilidade urbana, avaliando as condições de caminhabilidade, 
infraestrutura viária e transporte público na área de estudo. O método utilizado para o desenvolvimento do 
indicador e do parâmetro da mobilidade será descrito a seguir.  
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Figura 1: Delimitação da área de estudo           

Fonte: Google Earth, 2018. 

MÉTODO 

A elaboração do indicador global foi precedida de uma abordagem teórica a respeito de indicadores 
urbanos e parâmetros de qualidade ambiental. Foram selecionados da literatura, de acordo com a 
relevância e recorrência de abordagem, seis diferentes parâmetros, sendo eles: Áreas verdes, uso do solo, 
conforto térmico, massa edificada, densidade e mobilidade. 

Para o indicador de mobilidade foram selecionados três principais parâmetros norteadores dessa análise: 
Caminhabilidade, Infraestrutura viária e Transporte público. No parâmetro caminhabilidade, dentre os 
diversos critérios presentes na literatura, foram escolhidos cinco considerados de alto impacto na 
experiência do pedestre enquanto caminha pela cidade, são eles: Largura das calçadas, presença de 
obstáculos, continuidade do piso, elementos de acessibilidade e condição do piso. Para o parâmetro de 
infraestrutura viária considerou-se três principais aspectos: Largura da via, pavimentação e sinalização 
viária. Por fim, na análise do transporte público a presença de abrigo, a frequência do atendimento e a 
distância até o ponto de parada foram os critérios analisados. Os parâmetros, critérios e as referências que 
embasaram essa seleção estão organizados na Tabela 1.  
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PARÂMETROS CRITÉRIOS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

CAMINHABILIDADE 

Largura das calçadas Zabot (2013); Amâncio(2005); Pozueta 
(2009); ITDP (2016) 

Presença de obstáculos Bradshaw (1993); Sarkar (1995); Zabot 
(2013); ITDP (2016) 

Continuidade do piso Dixon (1996); Desyllas (2003); Frank et 
al (2006); Zabot (2013) 

Elementos de acessibilidade Sandt (2008); Zabot (2013) 

Condição do piso Bradshaw (1993); Sarkar (1995); 
Amancio (2005); Zabot (2013) 

 

INFRAESTRUTURA 
VIÁRIA 

Largura da via Prefeitura Municipal de João Pessoa 
(2001); DNIT (2010) 

Pavimentação Rodrigues (2006) 

Sinalização viária DNIT (2010); Rodrigues (2006) 

 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Presença de abrigo Rodrigues (2006); Ferraz e Torres 
(2004); ABNT NBR 9050 

Frequência de atendimento Ferraz e Torres (2004); Kawamoto 
(1984) 

Distância até o ponto de 
parada 

Pianucci (2011) 

Tabela 1: Organização de critérios e autores que abordam o tema           
Fonte: MEDEIROS, 2018. 

Após definidos os aspectos da mobilidade a serem analisados, foi necessária a definição da forma de 
valoração de cada critério e parâmetro para comporem o indicador global. Foi definido, assim, o intervalo 
de 0 a 10 para atribuição de nota para cada critério. Além disso, a área de estudo foi dividida em trechos ou 
faces de quadra, possibilitando a atribuição de nota a cada via e calçada dentro do limite estudado. A 
divisão de trechos está apresentada na Figura 2. 

A avaliação e valoração de cada critério foram feitas de forma particular, sendo explicadas mais 
detalhadamente nos tópicos a seguir. 
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Figura 2: Delimitação de trechos da área de estudo.    

Fonte: Google Earth, 2018. 

Largura das calçadas 

Conforme exigências da NBR 9050 (2015) e da lei nº 15.442 da cidade de São Paulo, a largura mínima da 
faixa de circulação de uma calçada deve ser de 1,2m. Segundo Prinz (1980), dois pedestres em sentido 
contrário necessitam de 2,25m para circularem livremente. Acima de 2,25m uma calçada consegue 
acomodar até três pedestres circulando lado a lado. Dessa forma, a nota 0 foi dada a um trecho (ou face de 
quadra) cuja calçada apresentou largura da faixa livre de circulação inferior a 1,2m . Pontuou a nota 5 as 
calçadas que apresentaram a faixa livre de circulação medindo entre 1,2m e 2,25m de largura. Por fim, 
obteve a nota 10 a calçada com largura superior a 2,25m.  

Presença de obstáculos  

Para este critério foram considerados obstáculos os mobiliários urbanos posicionados fora da faixa de 
serviço e que estejam dificultando a livre circulação. Pontuou a nota 0 a calçada que apresentou obstáculos 
que obstruíam completamente a faixa de circulação do pedestre a ponto de obriga-lo a desviar pela rua. 
Para as calçadas com pelo menos um obstáculos atrapalhando a livre circulação do pedestre, foi dada a 
nota 5. Já as calçadas completamente desobstruídas pontuaram a nota máxima.  

Continuidade do piso 

Este critério avalia a continuidade da calçada em relação à largura, material do piso e nivelamento 
transversal. A nota 0 foi dada ao trecho que em algum momento a calçada é interrompida, não havendo 
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mais por onde o pedestre trafegar. Recebeu a nota 2,5 o trecho que apresentou inclinação transversal 
superior a 2%, e/ou rampas de acesso à garagem que dificultam a circulação do transeunte. Pontuou a nota 
5 o trecho cuja calçada apresentou descontinuidade quanto à largura da calçada, apresentando 
estreitamento do passeio em algum ponto. Pontuou 7,5 o trecho que manteve a mesma largura da calçada, 
com nivelamento transversal adequado, mas que apresentou mudança de material de revestimento do 
piso ao longo do percurso. Por fim, a nota máxima (10) foi dada a calçada que mantiveram a mesma 
largura, nivelamento adequado e mesmo revestimento do piso ao longo de todo o trecho. 

Elementos de acessibilidade 

Foram avaliadas a presença de rampas de acessibilidade, piso tátil de aleta e piso tátil direcional. A nota 0 
foi dada ao trecho que não apresentou nenhum elemento de acessibilidade, dificultando e/ou impedindo a 
circulação de pessoas com mobilidade reduzida. Recebeu a nota 5 o trecho que apresentou ao menos um 
desses elementos de acessibilidade. Pontuou, pois, a nota máxima o trecho que apresentou todos os 
elementos citados anteriormente. 

Condição do piso 

Neste critério foram avaliadas as condições de manutenção do piso da calçada e material de revestimento 
do piso. Recebeu a nota 0 a calçada em que não há revestimento de piso numa extensão maior que 50cm 
em uma de suas dimensões. A nota 2,5 foi atribuída à calçada que apresentou buracos com até 10 cm em 
uma de suas dimensões e material de piso escorregadio. Recebeu a nota 5 o trecho que apresentou 
buracos de até 10cm em uma de suas dimensões ou material de piso escorregadio. Pontuou a nota 7,5 o 
trecho que possui revestimento do piso antiderrapante, mas apresenta irregularidades devido a falhas no 
assentamento do piso. Por último, obteve a nota 10 o trecho que não apresentou buracos, com 
revestimento do piso bem assentado e material do piso adequado em toda a sua extensão. 

A Tabela 2 apresenta um quadro resumo do método de atribuição de valores para os critérios do 
parâmetro caminhabilidade. 

 

C
A
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A
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A

D
E 

CRITÉRIOS NOTA ATRIBUIÇÃO DE VALORES 

Largura das calçadas 0 Calçada < 1,2m; 

5 1,2m < calçada < 2,25m; 

10 Calçada > 2,25m; 

Presença de 
obstáculos 

0 Obstáculos obstruindo totalmente a calçada; 

5 Obstáculos obstruindo parcialmente a calçada; 

10 Sem obstáculos na calçada; 
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Continuidade do piso 0 Calçada interrompida; 

2,5 Inclinação transversal> 2%, e/ou rampas e degraus; 

5 Calçada com largura descontínua; 

7,5 Mesma largura, nivelamento transversal adequado, PORÉM com 
mudança de material de revestimento do piso ao longo do 
percurso; 

10 Mesma largura, nivelamento adequado e mesmo revestimento 
do piso ao longo de todo o trecho; 

Elementos de 
acessibilidade 

0 Ausência de rampas e piso tátil de alerta e direcional; 

5 Presença de pelo menos 1 elemento de acessibilidade; 

10 Presença de todos os elementos de acessibilidade; 

Condição do piso 0 Sem revestimento de piso numa extensão maior que 50cm; 

2,5 Buracos com até 10 cm em uma de suas dimensões E material de 
piso escorregadio; 

5 Presença de buracos de até 10cm em uma de suas dimensões 
OU material de piso escorregadio; 

7,5 Revestimento do piso antiderrapante, PORÉM com presença de 
irregularidades devido a falhas no assentamento do piso; 

10 SEM buracos, revestimento do piso bem assentado e material do 
piso adequado em toda a sua extensão. 

Tabela 2: Atribuição de valores para os critérios do parâmetro caminhabilidade          
Fonte: MEDEIROS, 2018. 

Largura da via 

As recomendações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Código de 
Obras do município de João Pessoa estabelecem a largura da via de acordo com a sua hierarquia na malha 
viária. Por exemplo, vias de maior circulação que fazem conexão entre zonas ou bairros da cidade a largura 
mínima deve ser de 21m, enquanto vias locais de menor extensão admite-se o mínimo de 12 m. Sabendo 
disso, a atribuição de notas foi dada seguindo o critério de atendimento ou não dessa largura mínima de 
acordo com a hierarquia de cada via dentro da área de estudo, sendo atribuída a nota 0 às ruas que 
apresentaram largura inferior ao estabelecido pelo código de obras e nota 10 àquelas que estão dentro dos 
parâmetros estabelecidos na legislação citada. 
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Pavimentação 

Neste critério foram analisadas a presença de pavimentação, buracos, ou valetas pronunciadas. Foi 
atribuída a nota 0 às vias não pavimentadas que apresentaram buracos e valetas. A nota 5 foi dada às vias 
pavimentada que apresentaram ao menos um desses obstáculos. A nota máxima foi dada às vias 
pavimentadas em perfeito estado de conservação. 

Sinalização viária 

Sabendo da importância da sinalização viária para garantir a segurança da população, recebeu a nota 0 as 
vias em que a sinalização viária horizontal e vertical é totalmente ausente. Às vias que apresentaram 
sinalização insuficiente foi dada a nota 5. Por fim, a nota 10 foi dada àquelas com sinalização adequada. 

A Tabela 3 apresenta um quadro resumo do método de atribuição de valores para os critérios do 
parâmetro infraestrutura viária. 
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A
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U
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R
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R
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CRITÉRIOS NOTA ATRIBUIÇÃO DE VALORES 

Largura da via 0 Largura incompatível à hierarquia da via; 

10 Largura compatível à hierarquia da via; 

Pavimentação 0 Não pavimentada com buracos e/ou valetas; 

5 Pavimentadas com buracos e/ou valetas; 

10 Pavimentadas em perfeito estado; 

Sinalização viária 0 Ausência de sinalização viária; 

2,5 Sinalização insuficiente; 

5 Sinalização horizontal e vertical adequadas. 
Tabela 3: Atribuição de valores para os critérios do parâmetro infraestrutura viária          

Fonte: DANTAS, 2018. 

Presença de abrigo 

O oferecimento de abrigo e proteção ao pedestre enquanto espera pelo transporte público é determinado 
em norma (NBR 9050). Portanto, neste critério recebeu a nota 0 o ponto de parada que não apresentou 
cobertura e 10 aos que apresentam esse tipo de estrutura de proteção. 

Frequência de atendimento 
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A frequência de atendimento é o tempo decorrido entre a passagem consecutiva de dois veículos de 
transporte coletivo. Dessa forma, recebeu a nota 0 a parada de ônibus cujo intervalo de tempo entre a 
passagem de dois veículos foi superior a 30 min. A nota 5 foi dada quando, na parada, o tempo de espera 
foi entre 15 e 30 min. A nota máxima foi aplicada quando o intervalo foi inferior a 15 minutos.  

Distância até o ponto de parada 

A distância aceita de caminhada do usuário de transporte coletivo da sua origem até o ponto de parada ou 
deste até o seu destino é de 500m, sendo o ideal até 400m (PIANUCCI, 2011). Dessa forma, quando a 
distância do trecho da via distou mais de 1 km até o ponto de parada de transporte coletivo, a nota 
atribuída foi 0. Foi dada a nota 2,5 aos trechos cuja distância esteve entre 700 m e 1 km. Ao trecho cuja 
distância esteve entre 500 e 700 m foi atribuída a nota 5, enquanto recebeu a nota 7,5 o trecho da via com 
distância entre 300 e 500 m  de algum ponto de parada. Finalmente, a nota 10 foi dada quando a distância 
entre origem e destino e o ponto de parada de transporte coletivo for menor ou igual a 300 m.  

A Tabela 4 apresenta um quadro resumo do método de atribuição de valores para os critérios do 
parâmetro infraestrutura viária. 
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CRITÉRIOS NOTA ATRIBUIÇÃO DE VALORES 

Presença de abrigo 0 Ausência de abrigo coberto; 

10 Presença de abrigo coberto; 

Frequência de 
atendimento 

0 
 
Intervalo > 30 min; 

5 15 min < Intervalo < 30 min; 

10 Intervalo < 15 min; 

Distância até o ponto 
de parada 

0 Distância do trecho ao ponto de parada > 1km; 

2,5 700 m < Distância do trecho ao ponto de parada < 1 km; 

5 500 m < Distância do trecho ao ponto de parada < 700 m; 

7,5 300 m < Distância do trecho ao ponto de parada < 500 m ; 

10 Distância do trecho ao ponto de parada < 300 m. 
Tabela 4: Atribuição de valores para os critérios do parâmetro transporte público          

Fonte: MEDEIROS, 2018. 

Após a definição dos critérios e forma de mensuração foi realizado um levantamento de campo para a 
avaliação in loco das calçadas e vias da área de estudo.  
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Para compor o indicador global foi atribuída uma nota final para cada critério, cuja média dessas notas 
corresponde à nota do parâmetro. No parâmetro “caminhabilidade” a nota de cada critério foi calculada 
pela média das notas de cada trecho avaliado. Para o parâmetro de “infraestrutura viária” a nota foi 
calculada pela média das notas de cada via. Já para o parâmetro “transporte público”, foi extraída a média 
da nota de cada ponto de parada de ônibus. Além disso, para o indicador global é possível atribuir 
diferentes pesos a diferentes critérios, segundo o esquema da Figura 3, onde C corresponde aos critérios, o 
Escore à nota obtida por cada critério, Aux a nota final de cada critério e N o número de critérios avaliados.  

 
Figura 3: Esquema de atribuição de nota dos parâmetros para compor o indicador global.    

Fonte: ROCHA, 2017. 

Acredita-se que algumas características do ambiente urbano podem afetar mais na qualidade da 
caminhada e a atribuição do mesmo peso aos diferentes critérios pode levar a uma interpretação não 
representativa da realidade. No entanto, devido à falta de consenso na literatura contemporânea a 
respeito de qual característica tem maior impacto na experiência do pedestre, neste trabalho foi atribuído 
o mesmo peso para todos os critérios. Portanto, a nota da mobilidade correspondeu à média dos três 
parâmetros analisados.  

ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos pela avaliação da mobilidade na área de estudo, 
discutindo a qualidade da caminhabilidade, infraestrutura viária e transporte público no perímetro 
selecionado do bairro Castelo Branco, João Pessoa-PB. 

Análise da caminhabilidade 

Para a análise da caminhabilidade foram selecionados vinte e três trechos, correspondentes às faces de 
quadra da área estudada. Após a análise foi possível perceber que os trechos 3a, 3b, 3c, 41, 4b, 4c, 5a e 6c 
não possuem largura mínima exigida por norma, dificultando o deslocamento de pessoas em cadeiras de 
rodas, por exemplo. Percebe-se, ainda, recorrente problema de nivelamento transversal em quase todas as 
calçadas da área (Figura 4). Devido ao desnível entre o lote o meio fio os moradores improvisaram rampas 
e até degraus na frente do lote, tornando o deslocamento nas calçadas uma atividade impraticável.  
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Figura 4: Problemas de nivelamento transversal na área de estudo    

Fonte: NUNES, 2017. 

Além do nivelamento transversal não foi encontrado nenhum elemento de acessibilidade (rampa, piso tátil 
de alerta, piso direcional) na área delimitada, dificultando seriamente o trânsito de pessoas com algum tipo 
de limitação ou deficiência. Aos trechos correspondentes a praça localizada ao centro da área de estudo foi 
atribuída a nota 0 a todos os critérios dos quatro trechos avaliados. Isso porque nessa quadra não há 
delimitação das calçadas e nem revestimento do piso, conforme mostrado na Figura 5. Quanto ao resultado 
final, percebe-se que o trecho 5b obteve a nota mais alta, recebendo a nota 7,0.  

 
Figura 5: Falta de delimitação e revestimento do piso nas calçadas da praça    

Fonte: NUNES, 2017 

A partir da nota dos critérios obtida em cada trecho foi possível obter o índice de caminhabilidade (IC) que 
corresponde à média das notas de cada trecho, permitindo a avaliação e comparação da qualidade de 
todas as calçadas estudadas. As notas dos trechos por critério, bem como o índice de caminhabilidade de 
cada calçada está exposto na Tabela 5.  
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TRECHOS 

CRITÉRIOS  
IC Largura das 

calçadas 
Presença de 
obstáculos 

Continuida
de do piso 

Elementos de 
acessibilidade 

Condição 
do piso 

1a 10 5 2,5 0 2,5 4 

1b 10 5 2,5 0 0 3,5 

1c 5 10 2,5 0 0 3,5 

2a 5 5 2,5 0 0 2,5 

2b 10 5 2,5 0 5 4,5 

2c 10 5 0 0 5 4 

3a 5 5 2,5 0 0 2,5 

3b 0 10 5 0 0 3 

3c 0 0 0 0 0 0 

4a 0 5 0 0 2,5 1,5 

4b 0 0 0 0 0 0 

4c 0 10 0 0 0 2 

5a 0 0 0 0 0 0 

5b 5 10 10 0 10 7 

5c 5 5 0 0 5 3 

6a 5 5 2,5 0 0 2,5 

6b 5 0 2,5 0 0 1,5 

6c 0 0 0 0 0 0 

7a 5 5 2,5 0 5 3,5 

7b 5 5 2,5 0 0 2,5 

8a 5 5 2,5 0 5 3,5 

8b 10 10 7,5 0 0 5,5 

8c 10 5 2,5 0 5 4,5 
Tabela 5: Nota por trecho e IC de cada calçada          

Fonte: MEDEIROS, 2018. 

Percebe-se que a condição de caminhabilidade na área é insatisfatória. O investimento para a adequação 
das calçadas se apresenta em caráter de urgência, tornando-se necessária a provisão de infraestrutura de 
piso nas calçadas da praça, a notificação dos lotes com calçadas irregulares, desobstrução do passeio com a 
retirada de mobiliários urbanos e outros elementos inadequados e a adequação do revestimento do piso 
nos trechos com buracos e desníveis. 

O critério “presença de elementos de acessibilidade” não pontuou em nenhum trecho, caracterizando-se, 
assim, como o critério mais mal avaliado na área. “Condição do piso” foi o segundo critério com a nota mais 
baixa, pontuando apenas 1,74. Isso se deve a quantidade de buracos e irregularidades nos pisos das 
calçadas. O critério “continuidade do piso”, por sua vez, obteve a nota 2,07 uma vez que a maioria dos 
trechos apresentam problemas de nivelamento transversal. Os critérios “largura das calçadas” e “presença 
de obstáculos” pontuaram 4,35 e 4,57, respectivamente. A média final do parâmetro “caminhabilidade” foi 
de 2,54, caracterizando uma área com baixíssima qualidade do deslocamento a pé. Nessa área, a 
caminhada é uma atividade desafiadora para a maioria da população e inviável para pessoas com 
mobilidade reduzida. 
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Análise da infraestrutura viária 

Para avaliar a infraestrutura viária foram analisadas as oito vias contempladas no recorte da área de 
estudo. Verificou-se que nenhuma via possui a largura mínima exigida em norma, além disso, nas vias 
dominantes do bairro (via 01 e via 08), foi possível encontrar a presença de veículos estacionados, o que 
impede a utilização das duas faixas de rolamento simultaneamente.  

Nas vias estudadas a conservação da pavimentação foi o maior problema encontrado. Há presença de 
buracos, reparos mal executados ou danificados (Figura 6), além de muitos desníveis devido ao calçamento 
irregular, o que ocasiona solavancos nas pessoas que utilizam o transporte motorizado. A Av. Presidente 
Castelo Branco (via 01) foi a única via que apresentou a pavimentação em condições adequadas. 

 
Figura 6: Problemas de pavimentação nas vias estudadas    

Fonte: NUNES, 2017. 

Quanto à sinalização viária, há sinalização horizontal e vertical satisfatória apenas nas principais vias do 
bairro: Avenida Presidente Castelo Branco (via 01) e Rua Comandante Matos Cardoso (via 08). Nas vias 
locais a sinalização vertical é insuficiente (via 02, 04, 06 e 07) ou inexistente (via 03 e 05). As características 
e notas de cada via de acordo com o parâmetro infraestrutura viária estão expostas na Tabela 6. 

 

Via Nome Extensão Largura (m) CRITÉRIOS ANALISADOS Nota 

Existente Ideal  Largura 
da via 

Pavimentação Sinalização 
viária 

01 Av. Pres. 
Castelo Branco 

1.540m AB – 8.70 
AC – 9.10 

18.00 0 5 10 5 

02 R. Praça Abdom 
Milanês 

150m AB – 6.70 
AC – 6.65 

7.00 0 5 5 3,3 

03 R. Prof. 
Carmem Araújo 

98m AB – 6.60 
AC – 6.50 

7.00 0 5 0 1,6 

04 R. Jornalista 
José M. Santos 

96m AB – 5.00 
AC – 5.10 

7.00 0 5 5 3,3 

05 R. Des. 
Leonardo Smith 

204m AB – 6.50 
AC – 6.50 

7.00 0 5 0 1,6 

06 R. Doutor João 
Lélis 

96m AB – 6.80 
AC – 6.70 

7.00 0 5 5 3,3 

07 R. Escritor Orris 
Soares 

96m AB – 6.60 
AC – 6.50 

7.00 0 5 5 3,3 
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Tabela 6: Características das vias e notas dos critérios do parâmetro infraestrutura viária          
Fonte: DANTAS, 2018. 

Análise do transporte público 

A avaliação da qualidade da oferta do serviço de transporte coletivo baseou-se pela análise da distância 
entre a origem/destino e o ponto de parada, frequência de atendimento e presença de abrigo contra as 
intempéries em cada um dos dois pontos de parada de ônibus na área de estudo. 

Para ter acesso a um dos dois pontos de parada o pedestre não necessita percorrer mais de 300 m (Figura 
7). Ambos os pontos de ônibus possuem cobertura, abrigando os usuários. Quanto à frequência de 
atendimento o tempo de espera é inferior a 15 minutos. A área é atendida por 15 linhas de ônibus no 
ponto da Avenida Presidente Castelo Branco e 16 linhas no ponto da Rua Comandante Matos Cardoso, 
totalizando, respectivamente, 544 e 588 viagens em dias úteis e 365 e 380 viagens aos domingos e feriados. 
A média de intervalo entre um veículo e outro em dias úteis é de 2 min e 30 seg. Já aos domingos e feriados 
o tempo de espera é de 3 min e 56 seg. Sendo assim, o parâmetro “transporte público” recebeu a nota 
máxima em todos os critérios nos dois pontos de parada de transporte coletivo situados no limite 
estudado.  

 

 
Figura 7: Distância entre origem/destino e parada de ônibus na área de estudo.    

Fonte: MEDEIROS, 2018 

Após a obtenção da nota de cada critério foram calculadas as médias de cada um dos três parâmetros 
analisados (caminhabilidade, infraestrutura viária e transporte público). O parâmetro “caminhabilidade” 
pontuou 2,80, “infraestrutura viária” atingiu a média de 3,54 enquanto “transporte público” recebeu a nota 
máxima (10). Com a nota de cada parâmetro foi possível calcular, enfim, a nota da mobilidade no indicador 
global que correspondeu a 5,29, como pode ser identificado na Tabela 7. 

08 R. Com. Matos 
Cardoso 

934m AB – 7.05 
AC – 7.05 

15.00 0 10 10 6,6 

NOTA - INFRAESTRUTURA VIARIA 0 5,62 5 3,54 

10651



 

 

M
O

B
IL

ID
A

D
E 

PARÂMETRO CRITÉRIO NOTA DO 
CRITÉRIO 

NOTA DO 
PARÂMETRO 

NOTA DO 
INDICADOR 

Caminhabilidade Largura das calçadas 4,78 2,80  
 
 
 
 

5,29 

Presença de obstáculos 5 

Continuidade do piso 2,28 

Elementos de acessibilidade 0 

Condição do piso 1,95 

Infraestrutura 
viária 

Largura da via 0 3,54 

Pavimentação 5,62 

Sinalização viária 5 

Transporte 
Público 

Frequência 10 10,00 

Distância até a parada 10 

Presença de abrigo  10 
Tabela 7: Notas dos critérios, parâmetros e indicador global de mobilidade          

Fonte: MEDEIROS, 2018. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo do entendimento da relevância de indicadores urbanos para o diagnóstico e interpretação do 
espaço urbano, o estudo desenvolvido partiu do interesse em estruturar um indicador global capaz de 
traduzir questões de qualidade ambiental e sustentabilidade urbana nas cidades. Dentre os indicadores 
selecionados para compor essa análise foi selecionado a avaliação das áreas verdes, distribuição do uso do 
solo, mobilidade, conforto térmico, massa edificada e densidade.  

Este artigo teve como objetivo, no entanto, analisar esse indicador global apenas sob a perspectiva da 
mobilidade, analisando as condições de caminhabilidade, da infraestrutura viária e do transporte público. 
Dentre esses parâmetros percebeu-se que as condições das calçadas e a qualidade da caminhada na área 
de estudo são insatisfatórias, pontuando uma média de 2,54 numa escala de 0 a 10. A infraestrutura viária, 
por sua vez, obteve a nota 3,3, também considerada inadequada. Entretanto, o transporte público, sob os 
critérios avaliados, recebeu a nota máxima, elevando a média do indicador de mobilidade para 5,29. As 
notas de todos os indicadores que compõem o indicador geral estão apresentadas na Tabela 8. 

 

INDICADOR DE SUSTENTABILIDADE/ QUALIDADE AMBIENTAL 

Nº PARÂMETROS ESCORE 

1 Áreas verdes/ Praças 2,56 

2 Uso do solo 1,67 

3 Mobilidade 5,29 

4 Conforto térmico/ Energia 7,5 

5 Massa Edificada 6,24 

6 Densidade 2,5 
Tabela 8: Notas parâmetros no indicador global          

Fonte: ROCHA, 2018. 
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O gráfico apresentado na Figura 8 indica o impacto que cada parâmetro exerce no indicador global. 
Percebe-se que a mobilidade, assim como o uso do solo, áreas verdes e densidade têm impactado 
negativamente a qualidade ambiental da área estudada no bairro Castelo Branco. Portanto, esses devem 
ser os aspectos priorizados por gestores e planejadores no momento de intervenção, levando em 
consideração o caráter de urgência e importância dessas adequações para a melhoria da qualidade de vida 
da população. 

Análises feitas sob a estruturação de indicadores urbanos permitem a leitura dos espaços da cidade, 
devendo ser incorporadas à prefeituras e órgãos competentes como ferramenta eficaz na tomada de 
decisão.  

Por fim, é importante ressaltar o caráter de estudo piloto desse trabalho, cujas limitações e 
questionamento quanto à seleção de critérios, parâmetros e atribuição de nota do indicador devem ser 
levadas em consideração para o aperfeiçoamento de estudos e análises futuras. 

 

 
Figura 8: Indicador de sustentabilidade/ qualidade ambiental    

Fonte: ROCHA, 2017 
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RESUMO: 
A Avenida 4ª Radial se localiza no Setor Pedro Ludovico em Goiânia é considerada um subcentro da grande capital, onde 
estão presentes diferentes atividades residenciais, comerciais, prestação de serviços e empreendimentos considerados 
polos geradores de viagens (agências bancárias, escolas, órgãos públicos, terminais de ônibus). A partir da década de 
60, o bairro recebeu saneamento e infraestrutura e começou a se desenvolver, principalmente pela localização e 
proximidade de importantes regiões de Goiânia (como Setores Bueno, Pedro Ludovico) e por ser local de acesso ao 
município de Aparecida de Goiânia (Vila Brasília, Av. Rio Verde, etc). Contudo a gestão do uso do solo se tornou uma 
problematização devido ao crescimento desordenado da região com implantação de uma grande quantidade de 
pequenos comércios ocasionando impactos negativos na mobilidade urbana e a acessibilidade à região. O presente 
estudo visa averiguar as problematizações de uso e ocupação do solo, mobilidade urbana, acessibilidade e, 
principalmente, o impacto no meio ambiente urbano causado por um empreendimento gerador de viagens - Terminal 
de Transportes Coletivo. Os métodos para análise da ocupação do solo são de caráter quantitativo, mensurados a partir 
de ferramentas computacionais (softwares: Autocad, Google Maps, Google Earth) – além das pesquisas e 
levantamentos realizados in loco. A pesquisa relacionada ao desenvolvimento e mobilidade se dará no trajeto entre o 
Terminal Isidória e Terminal da Vila Brasília, sendo observados o uso do solo, à acessibilidade e a geração de viagens. O 
estudo considerou a ação sofrida pela inserção de grandes empreendimentos, os Polos Geradores de Viagens - PGV, 
que impactam de modo direto a formação e consolidação de centralidades. 
PALAVRAS-CHAVE: Polo gerador de Viagens; Gestão do uso do solo; Mobilidade Urbana; Acessibilidade. 

ABSTRACT: 
Avenida 4ª Radial is located in the Pedro Ludovico Sector in Goiânia. It is considered a subcenter of the great capital, 
where different residential, commercial, service and business activities are present. These are considered to be travel 
generators (bank branches, schools, public agencies, bus). From the 60's, the neighborhood received sanitation and 
infrastructure and began to develop, mainly due to the location and proximity of important regions of Goiânia (such as 
Setores Bueno, Pedro Ludovico) and to be a local access to the municipality of Aparecida de Goiânia ( Vila Brasília, Av. 
Rio Verde, etc). However, land use management has become problematic due to the disorderly growth of the region with 
the implantation of a large number of small trades, causing negative impacts on urban mobility and accessibility to the 
region. The present study aims to investigate the problematizations of land use and occupation, urban mobility, 
accessibility and, especially, the impact on the urban environment caused by a travel-generating enterprise - Collective 
Transport Terminal. The methods for soil occupation analysis are quantitative, measured using computational tools 
(software: Autocad, Google Maps, Google Earth) - in addition to surveys and surveys conducted in loco. The research 
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related to the development and mobility will take place on the route between the Terminal Isidória and Terminal of Vila 
Brasília, being observed the use of the ground, the accessibility and the generation of trips. The study considered the 
action undergone by the insertion of large enterprises, the Travel Generating Poles - PGV, that directly impact the 
formation and consolidation of centralities. 
KEYWORDS: Polo generator Travel; Land use management; Urban mobility; Accessibility. 

RESUMEN: 
La Avenida 4ª Radial se ubica en el Sector Pedro Ludovico en Goiânia es considerada un subcentro de la gran capital, 
donde están presentes diferentes actividades residenciales, comerciales, prestación de servicios y emprendimientos 
considerados por los generadores de viajes (agencias bancarias, escuelas, organismos públicos, terminales autobús). A 
partir de la década del 60, el barrio recibió saneamiento e infraestructura y comenzó a desarrollarse, principalmente por 
la ubicación y proximidad de importantes regiones de Goiânia (como sectores buenos, Pedro Ludovico) y por ser local de 
acceso al municipio de Aparecida de Goiânia En el caso de que se produzca un accidente. Sin embargo, la gestión del uso 
del suelo se ha vuelto una problematización debido al crecimiento desordenado de la región con implantación de una 
gran cantidad de pequeños comercios ocasionando impactos negativos en la movilidad urbana y la accesibilidad a la 
región. El presente estudio pretende averiguar las problemáticas de uso y ocupación del suelo, movilidad urbana, 
accesibilidad y, principalmente, el impacto en el medio ambiente urbano causado por un emprendimiento generador de 
viajes - Terminal de Transportes Colectivo. Los métodos para analizar la ocupación del suelo son de carácter cuantitativo, 
medidos a partir de herramientas computacionales (softwares: Autocad, Google Maps, Google Earth) - además de las 
investigaciones y levantamientos realizados in loco. La investigación relacionada al desarrollo y movilidad se dará en el 
trayecto entre la Terminal Isidória y Terminal de Vila Brasília, siendo observados el uso del suelo, la accesibilidad y la 
generación de viajes. El estudio consideró la acción sufrida por la inserción de grandes emprendimientos, los Polos 
Generadores de Viajes - PGV, que impactan de modo directo la formación y consolidación de centrales. 
PALABRAS-CLAVE: Polo generador de viajes; Gestión del uso del suelo; Mobilidad urbana; accesibilidad 
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INTRODUÇÃO 

 
O crescimento acelerado das cidades brasileiras ao longo dos tempos associado a um processo de 
planejamento fragmentado em diferentes planos ou áreas, tem revelado situações desafiadoras para as 
gestões públicas, na tentativa de assegurar a qualidade de vida dos moradores, usuários e transeuntes da 
região. Constatam-se cidades cada vez mais espraiadas, mais dependentes do automóvel, cuja infraestrutura 
e sistemas de transporte não atendem às necessidades da população, circunstâncias que envolvem 
investigações e pesquisas cada dia mais desafiadoras sobre o tema, que necessitam de diretrizes para adoção 
de estratégias e soluções. 
 
Diante deste contexto, a mobilidade urbana tem alcançado destaque a cada dia, devido a diversos problemas 
como, por exemplo, congestionamentos, aumento da poluição e degradação ambiental, dentre outros. Ações 
relacionadas à mobilidade influenciam diretamente na qualidade de vida especialmente em grandes centros 
urbanos e acabam criando problemas crescentes de deslocamentos. Esta situação é observada também em 
Goiânia, cidade objeto do presente estudo, onde se observa a priorização do deslocamento motorizado 
individual (NETO, KNEIB, 2016). 
 
Este trabalho em forma de projeto de pesquisa apresenta os resultados de levantamentos do uso e ocupação 
do solo e a proposta de estudo do PGV – Terminal Urbano de Transporte Coletivo, na Avenida 4ª Radial em 
Goiânia-Capital. Não se pode esquecer-se de dar total destaque a questões sobre a mobilidade devido a sua 
relação extrema com a articulação e efetividade de políticas de transporte, circulação, acessibilidade, 
trânsito, desenvolvimento urbano, uso e ocupação do solo sejam no âmbito da cidade, seja no âmbito 
metropolitano. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Centralidades 

No âmbito de modificação e crescimento das cidades brasileiras, a cada dia aumentam-se os desafios quanto 
à disposição do território e à necessidade de compatibilização da distribuição das atividades e os transportes, 
o que geram, como consequência, maiores ou menores fluxos e deslocamentos nas cidades. No campo desta 
temática, a averiguação sobre a estrutura espacial urbana, baseada no conjunto de centro e subcentros, tem 
se mostrado essencial para alicerçar os processos de planejamento do território e do sistema de transportes. 
(KNEIB, 2016). O reconhecimento das centralidades é fato fundamental para o desenvolvimento de projetos 
capazes de melhorar o planejamento e distribuição das ocupações urbanas, assim como favorecer o 
planejamento dos sistemas de transporte, o que pode vir a ajudar a mobilidade das pessoas na cidade de 
uma forma geral. 

Centralidades programadas, com atividades variadas, criam oportunidades para que indivíduos desenvolvam 
suas atividades em lugares mais próximos – trabalhem, morem e estudem – o que pode cooperar para evitar 
os grandes deslocamentos diários, hoje visto na maioria das grandes cidades. Numa centralidade planejada 
e ligada, é possível, por exemplo, desempenhar os pequenos deslocamentos a pé; os médios deslocamentos 
por bicicleta e/ou transporte público; e deslocamentos mais longos, entre centralidades diferentes, podem 
ser feitos por transporte público ou individual motorizado, auxiliando para que se organize uma rede de 
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mobilidade, com variados modos complementares, o que contribui para que atitudes de racionalização do 
uso do automóvel sejam empregadas. (KNEIB, 2016). 

Polos Geradores de Viagens - PGV 

Dentre as várias conceituações existentes sobre os Polos geradores de viagens (PGVs), adota-se aqui a 
referida pela Rede PGV (2008), que os determina como equipamentos potenciais geradores de impactos nos 
sistemas viários Transformações Urbanas e Polos Geradores e de transportes (congestionamentos, acidentes 
e naturais repercussões no ambiente), como também no desenvolvimento socioeconômico e na qualidade 

de vida da população (apud SOARES, 2016, P.63). 

A denominação de polos geradores de viagens tem origem no conceito de polos geradores de tráfego ou 
polos geradores de trânsito, no qual se analisa apenas o tráfego dos transportes motorizados individuais (ou 
seja, carros e motos) gerados pelo empreendimento e/ou atividade. Em contraposição, o termo polo gerador 
de viagens é utilizado quando são consideradas as viagens em geral, por diversos modos de deslocamentos, 
a pé, de bicicleta, por transporte público e incluindo os transportes motorizados individuais (KNEIB, 2004). 

Terminal de Ônibus como PGV 

O terminal de ônibus merece destaque nessa pesquisa, por fazer parte do principal PGV em estudo. Para uma 
melhor análise dos assuntos que serão abordados, faz-se necessário o estudo da caracterização desse tipo 
de empreendimento.  

Segundo Portugal (2005, apud SOARES, 2016, P.78), os terminais são fundamentais para o sistema de 
transporte, pois é neles que acontecem as entradas e saídas de passageiros do sistema, servindo para 
orientar e ajustar a oferta à demanda de viagens, mas por outro lado, são geradores potenciais de problemas 
ao intervierem no seu desempenho, pelas externalidades e por refletires pontos típicos de estrangulamento 
da rede de transportes. 

É nítido que nos terminais há uma interface de duas ou mais modalidades de transportes (a pé, por bicicletas, 
veículos, etc), ou entre duas diferentes rotas do mesmo modo. 

Por esse motivo, segundo Duarte (2007, apud SOARES, 2016, P.78) para que os terminais possibilitem 
mobilidade dentro da esfera urbana, é preciso que tenham a eficácia de se interrelacionar com outras redes. 
Para que haja essa ligação, se faz necessário o planejamento urbano visando resultados de interação entre 
diferentes redes e modais de transporte nos terminais de ônibus. As principais funções observadas em um 
terminal são: 

i. Embarque e desembarque de passageiros e mercadorias 
ii. Mudança do modal de transporte 

iii. Transferência de passageiros 
iv. Espera de passageiros 
v. Estacionamento e espera de ônibus do transporte coletivo 
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Pelos fatores anteriormente citados, intensificando o fato de ser um local que permite entrada e saída de 
passageiros (e mercadorias) no sistema de transportes, os Terminais, segundo Portugal (2005, apud SOARES, 
2016, P.78), devem produzir relevantes impactos no meio ambiente urbano, incluindo: malha viária, meio 
ambiente e na ocupação do solo nas áreas do seu entorno. 

ESTUDO DE CASO 

A rápida expansão urbana observada em Goiânia resulta na constituição de espaços diferenciados em vários 
sentidos, seja considerando questões de ordem econômica e de segregação socioespacial, ou pelos 
adensamentos populacionais e a disponibilidade de infraestrutura, como vias de circulação e outros 
equipamentos urbanos (NETO, KNEIB, 2014). 

Um aspecto importante a ser considerado é o estudo dos problemas de mobilidade no contexto 
metropolitano dos serviços de transporte coletivo, principalmente quando se observa a tendência de 
crescimento acelerado dos municípios periféricos em relação aos municípios núcleos dos grandes 
aglomerados urbanos (SANTOS, 2005).  
 
Para entender o processo de expansão urbana de Goiânia, será utilizado o estudo de caso do Setor Pedro 
Ludovico que é um dos bairros mais antigos de Goiânia, construído no início com o objetivo de abrigar os 
moradores que não tinham poder aquisitivo de morar em setores nobres de Goiânia, especificamente a 
Avenida 4 ª Radial Trecho que fica entre os Terminais Isidória (Goiânia) e Vila Brasília (Aparecida de Goiânia), 
conforme está indicado na (Figura 1), que é uma área de intenso processo de expansão, especulação 
imobiliária e construções de prédios residenciais. 
 
A pesquisa foi realizada no eixo que liga o Terminal Isidória até o Terminal Vila Brasília, com foco principal na 
Avenida 4ª Radial no Setor Pedro Ludovico em Goiânia – GO, e no Terminal Urbano Isidória, analisando seus 
impactos no uso e ocupação do solo e na mobilidade e acessibilidade urbana. 
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Figura 1: Imagem Ilustrativa da Avenida Quarta Radial e Avenida São Paulo na região Indicada. 

Fonte: Google Earth. 
 

Realizou-se um estudo de caso através de uma pesquisa em campo para análise do local. Para complementar 
essas análises, foram avaliados a situação atual em dois panoramas: i) das atividades (caracterização do uso 
do solo atual no eixo viário entre os dois terminais de ônibus); ii) e a mobilidade e acessibilidade, a partir da 
situação das vias do entorno, no aspecto fluidez e nível de serviço; e ainda a acessibilidade proporcionada 
pelo transporte coletivo, com foco no terminal de ônibus, metodologia utilizada por Soares (2016).  

O levantamento do uso e ocupação do solo foi realizado utilizando-se Softwares (google maps, google Earth, 
global mapper e autocad). Foram utilizados a quantidade de linhas e de ônibus que passam pela avenida 4ª 
Radial, formulados a partir de dados disponibilizados pela RMTC (2018). 

Mobilidade Urbana e Acessibilidade da Região de Estudo 

A maneira de se organizar o uso do solo, transporte urbano e do tráfego tem consequência direta nas 
escolhas das formas de deslocamento e ocupação do espaço urbano (KNEIB, SILVA, TACO, 2006). O sistema 
de transporte viário aparece para dar mobilidade aos cidadãos em função da necessidade de inserção dos 
mesmos com diferentes ocupações que são estabelecidas pela gestão do uso e ocupação do solo. Neste caso, 
se estabelece uma aliança restrita entre estratégias e políticas de Transporte e Uso do Solo, pesquisa muito 
enfatizada por alguns autores, e que compreende, de maneira mais simples, um círculo vicioso que rodeia o 
uso do solo, a integração de atividades, a mobilidade urbana, os meios de transporte e a acessibilidade. 
(KNEIB, SILVA, TACO, 2006). 

Os autores dão ênfase na diferença dos conceitos entre mobilidade e acessibilidade: enquanto a mobilidade 
diz respeito a quantidade, integração, disponibilidade e o uso de diversos modais para o deslocamento de 
indivíduos para chegar ao destino, a acessibilidade representa na maneira mais fácil de se chegar ao destino.  
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O Transporte Coletivo de Goiânia e municípios vizinho (inseridos na RMG), é administrado pela RMTC (Rede 
Metropolitana de Transporte Coletivo), composto por três principais arcos que fazem a articulação com os 
municípios: Leste, Sul e Oeste (Figura 2). O arco sul o eixo de acesso ao Município de Aparecida de Goiânia, 
com a região Sul, Sudeste de Goiânia; o arco Leste Faz o atendimento às regiões, Norte e Noroeste de Goiânia 
e com Senador Canedo; o arco Oeste permite ligação com trindade e Goianira e com a região Oeste da capital. 

 
Figura 2: Arcos do Transporte Coletivo de Goiânia e Região Metropolitana 

Fonte: RMTC 

O eixo de transporte Norte – Sul de Goiânia é o segundo maior da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo 
da Região Metropolitana de Goiânia, articulando a ligação do Município de Aparecida de Goiânia, ao Sul, com 
a área central do Município de Goiânia, bem como, ligando os bairros da região Sul, Sudeste, Norte e 
Noroeste de Goiânia com a área do centro expandido de Goiânia (CMTC, 2012). 

O eixo de transporte coletivo Norte – Sul atende a um carregamento da ordem de 8.000 
passageiros/hora/sentido, com uma frequência média no seu segmento mais carregado de 110 on/hora. 
Diariamente, neste eixo são transportados 112 mil passageiros (CMTC, 2012). 

O eixo atualmente, no seu tramo sul, conta com três terminais de integração diretamente articulados (Veiga 
Jardim, Cruzeiro e Isidória) e com um terceiro terminal indiretamente associado (Vila Brasília). Destes, o 
Terminal Veiga Jardim encontra-se em Aparecida de Goiânia. No trecho Norte há um terminal, o terminal 
Recanto do Bosque. Destes equipamentos, apenas o Terminal Cruzeiro encontrasse reformulado e com 
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condições bastante satisfatórias, todos os demais são terminais antigos que se encontram saturados e com 
instalações inadequadas às necessidades (CMTC, 2012). 

A (Figura 3) mostra as principais linhas e trajetos que influencia diretamente a mobilidade e acessibilidade 
da região em estudo.  

 
Figura 3: Linhas e trajetos que influenciam diretamente a área de Estudo 

Fonte: RMTC 

A importância do tema se consolida à medida que se aborda o assunto sobre a expansão urbana associada à 
mobilidade urbana e à implantação de Polos Geradores de Viagens, cujos impactos no meio ambiente urbano 
são comprovados, tanto os associados ao trânsito e sistema viário, quanto ao uso e ocupação do solo. Esse 
estudo pretende colaborar para a extensão de estudos e pesquisas que apurem a dinâmica intraurbana 
associado aos empreendimentos geradores de viagens, possibilitando diretrizes para ocupação do solo 
urbano com distintas áreas a partir de centralidades, com conjuntos de usos, objetivando melhor 
desenvolvimento de potencialidade e reformulação do sistema viário e transportes (SOARES, 2016). 
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Uso e Ocupação do Solo da Região de Estudo 
 
Diante de vários modelos de estruturação morfológica, as cidades podem ser denominadas como 
policêntricas, quando apontam múltiplos núcleos centrais menores e progressivamente mais autônomos, 
dispersos pelo tecido urbano. Esses centros menores, também identificados subcentros urbanos, se 
relacionam ao centro tradicional quanto à vasta oferta de serviços, à acessibilidade a estas áreas e às viagens 
por eles realizados. Assim sendo, os subcentros normalmente contêm empreendimentos geradores de 
viagens, que alcançam significativa importância na atração de utilizadores e, por conseguinte, na atração de 
viagens, exibindo a dinâmica desses polos geradores com o território em que estão colocados e com a 
respectiva cidade. (KNEIB, 2014) 
 
A região merece destaque pois é considerada um subcentro (centralidade com menor influência na cidade 
que os centros principais) da grande capital, onde estão presentes dezenas de comércios, prestação de 
serviços, sendo a grande maioria lojas de autopeças (considerando-se a região como um micropolo, formado 
por pequenos comércios na área automobilística).   
 
Na (Figura 4) apresenta-se os principais usos e atividades da região, destacando-se os comerciais lindeiros à 
4ª Radial, o entorno imediato dos Terminais de ônibus em estudo e ainda edificações e edifícios residenciais.  
 

 
Figura 4: Uso e Ocupação do Solo da Região de Estudo 

Fonte: Autores 
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Estudo do PGV - Terminal de Ônibus (T. Isidória) 
 
Para a investigação da acessibilidade da região, ressalta um aspecto: o terminal de transporte coletivo, 
situado no raio de atuação direta da Avenida 4ª Radial, considerado como principal PGV (empreendimentos 
que ocasionam impactos diversos no meio ambiente urbano, positivos ou negativos) em estudo. 
 
O Terminal Isidória encontra-se localizado na Av. Circular Praça Isidória no Setor Pedro Ludovico, região sul 
de Goiânia, em rotatória de tráfego intenso no encontro das primeiras, segunda, terceira e quarta radiais, 
em região com heterogeneidade de usos. O terminal foi construído em 1983 pela Transurb e passou por 
reformas em 1990, 1992, 2005 e 2010. O terminal possui uma área de 12.260 m² e abrange a área circular 
onde antigamente existia a Praça Isidória de Almeida Barbosa (FERREIRA, 2011). 
 
De acordo com (RMTC, 2018) o Terminal Isidória conta com 24 Linhas, 2 Plataformas e 12 Baias de embarque, 
segue tabela informando o número de linhas, estão destacados de vermelho as linhas que transitam a 
Avenida 4ª Radial. 
 
 

Linhas Destinos Plataforma   Linhas Destinos Plataforma 

2 Pq. Atheneu A   2 Centro A 

6 Centro - Eixo 90 A   6 T. Cruzeiro B 

7 T. Vila Brasília B   7 Centro A 

9 T. Pe. Pelágio A   14 Campinas A 

14 Pq. Atheneu A   15 T. Praça A A 

15 Flamboyant A   20 T. Cruzeiro B 

20 T. Bíblia B   25 T. Bandeiras A 

183 Vila Sul A   185 Paço Municipal A 

203 Santa Luzia A   565 Jd. dos Buritis A 

600 Centro A   600 Santa Luzia A 

612 Direto - T. Cruzeiro B   612 Direto - T. Bíblia B 

650 T. Vila Brasília B   651 T. Cruzeiro A 

 
Tabela 1: Linhas do Terminal Isidória 

Fonte: RMTC 

 
Sobre o padrão espacial encontrado em Goiânia, Kneib (2012) evidencia que apenas no último Plano Diretor 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2007) é que se apuram abordagens sobre pedestres, ciclovias e 
acessibilidade, no contexto da mobilidade urbana. Este Plano Diretor sugere um modelo espacial proposto 
pelo Novo Urbanismo, que se fundamenta na técnica da cidade compacta, com ênfase no adensamento em 
corredores estruturantes da cidade, favorecidos de infraestrutura apropriada para organizar grande oferta 
de transporte coletivo, com preferência para o ônibus (NETO, KNEIB, 2014). Contudo, segundo a autora, 
independentemente de ser cheio de boas intenções, pouco do programado foi colocado desde então para 
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assegurar a qualidade do serviço de transporte público, e Goiânia atualmente desafia áreas com enorme 
adensamento e sem a devida infraestrutura, o que tem aumentado os problemas de mobilidade na capital. 
 
De acordo com a (Figura 5), o Plano Diretor constituído em 2007, apresentou a implantação de ciclovias e 
corredores viários para a melhoria do sistema viário da Avenida 4ª Radial. Entretanto, hoje somente a 
construção dos corredores viários foram iniciados, além de ter consequências negativas para o sistema de 
transportes da região entorno. O Bus Rapid Transit (BRT) começou suas obras em março de 2015 com 
duração de 20 meses para o término. Porém, pouco trabalho foi realizado neste período com uma paralisação 
por falta de arrecadação do Governo Federal.    
 
 

 
Figura 5: Rede Viária 

Fonte: Plano Diretor de Goiânia (2007) 

Fluidez do Trânsito - Nível de Serviço das Vias da Região 

Para a pesquisa da dos aspectos relacionados ao trânsito e acesso à região, exibe-se dois tópicos: i) no 
Trânsito, analisando a redução da fluidez a partir da piora do nível de serviço da via; ii) na acessibilidade, 
sendo o terminal de transporte coletivo principal PGV em análise. 

De acordo com o Estudo de Impacto de Trânsito1 da ORCAP Setor Pedro Ludovico (disponível para consulta 
na SMT, em Março de 2018), as condições das vias do entorno do Terminal Urbano se encontram com um 
nível de serviço classificado como H (em uma escala de A – H do método ICU– Intersection Capacity 
Utilization, utilizado, através da capacidade de fluxo da via, definir o nível de serviço da mesma 
contabilizando o quantitativos de veículos que trafegam naquele local). 

Esta categorização representa que as interseções (Av. 4ª Radial com Av. Circular) atuam com momentos de 
congestionamentos com enormes filas no decorrer dos horários de pico das 07:00 as 08:00 e das 17:00 as 
19:00 horas, carecendo, portanto, de projetos relacionados ao planejamento urbano, no que se refere à 

                                                           
1 SOARES, Evelyn Cristine Moreira. Estudo de Impacto de Trânsito da ORCAP, Setor Pedro Ludovico.  Goiânia – GO, 
2016. 

Terminal Isidória 

Av. 4ª Radial 
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engenharia de tráfego e políticas de acessibilidade, tal como melhoria da fluidez do corredor estruturante da 
Av. 4ª Radial que compõe a rede metropolitana de transporte coletivo público (figura 6). 

 
Figura 6: Av. 4ª Radial – Horário de Pico 

Fonte: Autores 

A (figura 7) exibe a Av. 4ª Radial durante o horário de pico as 18:00 horas, onde o trânsito é intenso e o fluxo 
no local é muito lento. A (figura 8) apresenta o fluxo fora do horário de pico as 14:00 horas e podemos 
observar que grande parte da região em estudo continua com problemas relacionados ao fluxo de veículos. 

 
Figura 7: Imagem que demonstra momento crítico no sistema viário da Avenida Quarta Radial às 18h. 

Fonte: Google Maps. 
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Figura 8: Imagem que ainda aponta dificuldades de mobilidade fora dos momentos de pico. 

Fonte: Google Maps. 

Essa taxa de saturação se dá não apenas pela existência do terminal urbano de transporte coletivo, mas de 
todos os outros PGVs instalados na região, sendo a Av. 4ª Radial um importante eixo comercial de Goiânia.  

Outro importante fator é a Av. 4ª Radial ser uma via estruturante do fluxo de ambas as cidades (Goiânia e 
Aparecida de Goiânia) e parte da rota de distribuição do fluxo para os demais bairros da região sudoeste e 
leste do município de Goiânia e também para Aparecida de Goiânia. A via possibilita acesso para os terminais 
do transporte público coletivo (Isidória, Vila Brasilia e Cruzeiro), a importante eixo viário como a (Br 153) e 
importantes avenidas, como a Av. 90 (sentido Centro de Goiânia), Av. São Paulo e Av. Rio Verde (sentido 
Aparecida), Av. T 63 (sentido Sudoeste de Goiânia). (Figura 9). 

 
Figura 9: Imagem que ilustra as diversas direções de fluxo a partir da Av. 4ª Radial. 

Fonte: Google Maps. 
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A Tabela 02 exibe a demanda de viagens geradas pelo terminal urbano em estudo, com destaque para a hora 
– pico as 5h as 8h e as 16h as 19h, e para alguns horários com grande fluxo, destacado pela cor vermelha, na 
tabela apresentada. 

 

Horário Nº Viagens 

5:00 - 8:00 64 

8:00 - 12:00 56 

12:00 - 14:00 29 

16:00 - 19:00 57 

19:00 - 22:00 29 
Tabela 2: Viagens geradas pelo terminal urbano na Av. 4ª Radial 

Fonte: RMTC 

De acordo com (RMTC, 2018) a Av. 4ª Radial possui 6 pontos de parada do transporte coletivo. As paradas 
de ônibus, por exemplo, muitas vezes criam componentes que limitam o desempenho da via não apenas 
para os carros, mas também para outros ônibus. Uma observação feita no local de estudo é que o fluxo do 
transporte coletivo no horário de pico é muito intenso tendo uma grande influência aos impactos 
relacionados ao fluxo de veículos (figura 10). 

  
Figura 10: Localização das paradas do transporte coletivo. 

Fonte: RMTC 

 

       
Figura 11: Imagem que demonstra as dimensões antes do BRT. 

Fonte: Autores 

Deve-se  considerar também que o fluxo de veículos na avenida 4ª Radial é intenso, e  a construção do Bus 
Rapid Transit (BRT) tem diminuído a capacidade da via, (redução da largura e características geométricas), e 
enquanto a obra não for concluída, tanto o transporte coletivo, quanto o trânsito da região estão 
prejudicados com os intensos congestionamentos e formação de filas, As dimensões da via estão ilustradas 
na (Figura 11), antes do início da obra do corredor exclusivo para o transporte público coletivo. Com o início 
das obras as dimensões passaram de 9 para 8 metros, de 7 para 8 metros e de 6,50 manteve a mesma 
dimensão de 6,50 metros, colaborando para a diminuição do nível de serviço da via gerando grandes filas. 

Sentido ao terminal Isidória 
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A Av. 4ª Radial tem aproximadamente 2 km de extensão, sendo que as obras do BRT foram iniciadas em 
apenas 15% da Av. 4 Radial, com o retorno das obras ao longo de toda sua extensão poderá trazer problemas 
ainda mais graves para a região. 

Meio Ambiente 

Um importante aspecto que deve ser observado, além da fluidez do trânsito, são os efeitos da urbanização 
acelerada sobre o meio ambiente, diretamente relacionados à dinâmica dos transportes e da mobilidade 
urbana. 

Para a priorização de outros modos de transportes, não poluentes, como do pedestre, deve ser analisado um 
desenho urbano que qualifique o ambiente na percepção de quem caminha, tornando a área agradável e 
segura, com arborização, paisagismo, calçadas acessíveis e mobiliário adaptado, devem ser desenvolvidos e 
implementados elementos de segurança viária e zonas com baixa velocidade veicular, as denominadas zonas 
30, dentre outros (KNEIB, 2014). 

Com as imagens a seguir podemos perceber que a construção do BRT está impactando diretamente na 
paisagem urbana e no meio ambiente, sendo que o projeto de mobilidade deve englobar o incentivo a modos 
não motorizados com a construção de ciclovias, de faixa acessível e exclusiva para pedestres, além de 
melhorias para o transporte público coletivo, como foi proposto pelo plano diretor em 2007, e com uma 
preocupação de promover a sustentabilidade ambiental (figura 12 e 13).   

 
Figura 12: Imagem que demonstra grandes filas no entorno das obras do BRT. 

Fonte: Autores  

Figura 13: Imagem que demostra o antes e o depois das obras do BRT. 
Fonte: Autores 
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Acredita-se que essas alterações iram impactar diretamente na região, nos aspectos de impermeabilização, 
clima/temperatura, paisagem urbana e conforto para os pedestres. Ressalta-se que o projeto deve englobar 
medidas que mitiguem esses impactos negativos e/ou compensem os mesmos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho procurou refletir sobre questões relacionadas a centralidade, neste caso da Av. 4ª Radial 
em Goiânia, abordando especificamente neste trabalho os principais impactos causados pelo (PGV) – um 
Terminal Urbano, ligados a inserção de outros PGVs, associados ao uso e ocupação do solo. Com esse estudo, 
pode-se caracterizar o Terminal Urbano Isidória e identificar as linhas que influencia diretamente a Av. 4ª 
Radial 

Os dados levantados e comparados com o plano diretor atual foram identificados que apenas a implantação 
do BRT está sendo executado para a melhoria da acessibilidade na região, projetos como uma ciclovia que 
foi proposto pelo plano diretor ainda não foram iniciados no local. 

Os impactos identificados na região em estudo (Av. 4ª radial) foram problemas relacionados ao aspecto 
Fluidez do trânsito, Nível de Serviço e Meio Ambiente. Onde podemos observar que o número de ônibus que 
passam pela Av. 4ª radial influenciam diretamente no aspecto de fluidez da avenida (saturação, formação de 
filas, principalmente próximos aos cruzamentos viários semaforizados, rotatórias e paradas de ônibus).  

Devido a implantação do BRT foram identificados os mesmos tipos de problemas, que se agravam nesse 
tempo de execução da obra (ainda mais paralisada), além do importante aspecto da região ser uma rota de 
distribuição do fluxo para principais bairros e avenidas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

Com esse estudo podemos complementar que outros modos de transportes, não motorizados, deveriam ser 
priorizados, não somente na região, mas em toda a cidade, como ciclovias e calçadas acessíveis para 
pedestres, preservando a paisagem urbana e conservando a arborização do local, contribuindo com o meio 
ambiente, drenagem urbana e com a qualidade do ar (menor índice de poluição ) e ambiência do local 
(temperaturas mais amenas), além da  interação entre diferentes modais, com a priorização dos transportes 
coletivos e ativos. 
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APROPRIAÇÕES E LIMITAÇÕES FISICO-ESPACIAIS DE IDOSOS EM PARQUE 
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APROPIACIONES Y LIMITACIONES FISICO-ESPACIALES DE PERSONAS MAYORES EN PARQUE 
URBANO DE JOÃO PERSONA / PB 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
O envelhecimento populacional associado ao aumento da expectativa de vida refletiu na sociedade novos modos de 
pensar o estimulo à convivência e interação do idoso nos espaços públicos urbanos. É sabido que os parques urbanos 
são potenciais para participação de pessoas idosas, no entanto, faz-se necessário pesquisar como estão planejados para 
adequação à diversidade de seus usuários. Este estudo objetivou identificar as condições físico-espaciais do Parque 
Zoobotânico Arruda Câmara em João Pessoa/PB, com ênfase na interação do usuário idoso em relação à acessibilidade, 
orientabilidade espacial e adequação do ambiente para esse público. As estratégias metodológicas utilizadas constaram 
de visitas exploratórias, Walkthrough e elaboração de Mapas comportamentais centrados no usuário. Deste modo, foi 
possível observar aspectos de relevância que auxiliam na identificação de problemáticas potencializadoras de restrições 
físico-espaciais, principalmente no que tange a manutenção e conservação do ambiente, sinalização precárias ou 
ausentes, rotas com baixa legibilidade e inadequações na acessibilidade. Resultados como estes demonstraram que um 
espaço com qualidade ambiental deficitária pode influenciar negativamente no usuário, ocasionando consequenciais e 
diminuindo a apropriação que este pode fazer do ambiente. 
PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade, Idoso, Limitações Físico-espaciais, Parque Urbano.  

ABSTRACT: 
The aging of the population associated with increased life expectancy reflected new ways of thinking in society to 
stimulate the coexistence and interaction of the elderly in urban public spaces. It is known that urban parks are potential 
for participation of elderly people, however, it is necessary to research how are planned to suit the diversity of its users. 
This study aimed to identify the physical-spatial conditions of the Zoological Park Arruda Câmara in João Pessoa / PB, 
with emphasis on the interaction of the elderly user with regard to accessibility, spatial orientation and environmental 
suitability for this public. The methodological strategies used consisted of exploratory visits, Walkthrough and 
elaboration of user-centered behavioral maps. In this way, it was possible to observe aspects of relevance that help in 
the identification of potential problems of physical and spatial constraints, mainly regarding the maintenance and 
conservation of the environment, poor or absent signs, routes with low legibility and inadequacies in accessibility. Results 
such as these have demonstrated that a space with poor environmental quality can negatively influence the user, causing 
consequential and diminishing the appropriation that this can do of the environment. 
KEYWORDS: Accessibility, Elderly, Physical-spatial limitations, Urban Park. 

RESUMEN: 
El envejecimiento poblacional asociado al aumento de la expectativa de vida reflejó en la sociedad nuevos modos de 
pensar el estímulo a la convivencia e interacción del anciano en los espacios públicos urbanos. Es sabido que los parques 
urbanos son potenciales para la participación de personas mayores, sin embargo, se hace necesario investigar cómo 
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están planeados para adecuación a la diversidad de sus usuarios. Este estudio objetivó identificar las condiciones físico-
espaciales del Parque Zoobotânico Arruda Câmara en João Pessoa / PB, con énfasis en la interacción del usuario anciano 
en relación a la accesibilidad, orientabilidad espacial y adecuación del ambiente para ese público. Las estrategias 
metodológicas utilizadas constaron de visitas exploratorias, Walkthrough y elaboración de Mapas de comportamiento 
centrados en el usuario. De este modo, fue posible observar aspectos de relevancia que auxilian en la identificación de 
problemáticas potencializadoras de restricciones físico-espaciales, principalmente en lo que se refiere al mantenimiento 
y conservación del ambiente, señalización precarias o ausentes, rutas con baja legibilidad e inadecuaciones en la 
accesibilidad. Resultados como éstos demostraron que un espacio con calidad ambiental deficitaria puede influenciar 
negativamente en el usuario, ocasionando consecuentes y disminuyendo la apropiación que éste puede hacer del 
ambiente. 
PALABRAS CLAVE: Accesibilidad, Ancianos, Limitaciones Físico-Espaciales, Parque Urbano. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional associado ao aumento da expectativa de vida refletiu na sociedade novos 
modos de pensar o estimulo à convivência e interação do idoso nos espaços públicos urbanos. Entende-se 
que diante das condições de limitações inerentes ao processo de envelhecimento, fatores ambientais podem 
influenciar de forma direta ou indireta nos usos e apropriações dos espaços, tais como, nos índices de 
qualidade de vida dessa população (FISCHER, 2011).  

É sabido que os parques urbanos são potenciais para participação de pessoas idosas desenvolverem suas 
necessidades de descanso, diversão e inclusão bem como atividades que estimulem as habilidades físico 
motoras e cognitiva, a partir da interação com outros contextos, faixas etárias e modo de ver, sentir e refletir 
o ambiente.  

No entanto, para garantir a integridade do público idoso, faz-se necessário pesquisar e analisar o 
planejamento e execução além da manutenção de tais espaços por seus responsáveis. É fundamental para 
tanto, atender as exigências de adequação à diversidade de seus usuários, ou seja, permitir a inclusão livre 
de barreiras, sem configurar o ambiente como potencializador de incapacidades ou estigmas excludentes.  

O Parque Zoobotânico arruda Câmara, localizado no município de João Pessoa na Paraíba, popularmente 
conhecido por Parque da Bica ou simplesmente Bica, é um dos poucos parques urbanos públicos da cidade 
que oferece lazer, entretenimento e um contato direto com a natureza. Foi escolhido para ser estudado 
graças a sua abertura a todos os públicos, importância histórica e intensa circulação de pessoas idosas no seu 
interior. 

METODOLOGIA 

Este estudo é proveniente de um projeto de extensão interdisciplinar associado a uma pesquisa de mestrado, 
e que objetivou identificar as condições físico-espaciais do Parque Zoobotânico Arruda Câmara em João 
Pessoa/PB, com ênfase na identificação de fatores que geram influências espaciais e ambientais para o 
sujeito idoso, principalmente em relação à acessibilidade, orientabilidade espacial e adequação ambiental 
para esse público. 

Trata-se de um estudo descritivo transversal, de natureza exploratória, e abordagem qualitativa, combinando 
pesquisa bibliográfica, documental e de campo na modalidade de estudo de caso, tendo como objeto de 
análise o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa/PB. 

A pesquisa teve como público-alvo usuários idosos visitantes do local, escolhidos aleatoriamente, de ambos 
os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos (BRASIL, 2003), e que aceitaram participar da pesquisa 
respondendo os instrumentos propostos e assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Este estudo de pesquisa-ação é caracterizado pelo uso de múltiplos métodos, ou também denominado 
Multimétodos por Günther, Elali e Pinheiro (2004), uma vez que foi pensado para melhor se compreender a 
complexidade da relação entre pessoa-ambiente e os fatores relevantes na Avaliação Pós-ocupação. 

Para a coleta de dados e o alcance dos objetivos traçados, utilizou-se das seguintes estratégias 
metodológicas: 

1) Analise documental e de projeto; 
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2) Visitas exploratórias;  

3) Walkthrough;  

4) Elaboração de Mapas comportamentais centrados no usuário; 

 

Para a pesquisa documental e arquitetônica foi solicitado por oficio, documentos e projetos arquitetônicos 
do Parque junto a Secretária do Meio Ambiente (SEMAM) da prefeitura de João Pessoa/PB, sendo 
posteriormente, analisados e relacionados com as observações feitas no local. O mapeamento do parque foi 
realizado em toda sua extensão verificando-se as principais vias, setores, acessos, existência de limites, 
pontos nodais e tipo de pavimentação. 

As Visitas exploratórias foram realizadas visando compreender a dinâmica do parque, suas atividades e a 
presença, fluxo e usos realizados pelos usuários idosos no local. Inicialmente foram coletadas informações 
com funcionários-chave (recepção, seguranças, administração, educadores ambientais e profissionais dos 
serviços-gerais do Parque) para obter dados gerais sobre a dinâmica do lugar. As observações foram 
realizadas em dias úteis aleatórios e durante o fim de semana entre os meses de fevereiro, abril, junho e 
julho de 2016. 

O Walkthough foi utilizado para conhecimento e observação do espaço pelos pesquisadores, visto que este 
método possibilita que o observador se familiarize com a edificação, com os seus usos, estados de 
conservação e manutenção aspectos de construção e acessibilidade. Segundo Rheingantz (2009), esse 
método possibilita a descrição dos aspectos positivos e negativos dos ambientes analisados,  

Os Mapas comportamentais centrados no usuário são segundo Rheingantz et al (2009, p.35): “(...) um 
instrumento para registro das observações sobre o comportamento e as atividades dos usuários em um 
determinado ambiente”. Este método de análise também é proveniente da Psicologia ambiental e tem como 
intuito correlacionar num só instrumento de representação gráfica: pessoas, comportamentos e ambiente 
(PINHEIRO, ELALI, FERNANDES, 2008). Este instrumento serviu para identificar os usos, comportamentos, 
atividades realizadas, fluxos e relações espaciais dos usuários idosos no Parque Arruda Câmara, e para com 
ele indicar as interações e movimentos graficamente e por meio esquemático em planta baixa. Para o alcance 
do objetivo proposto, foram realizados seis mapas comportamentais, em dias e turnos distintos (sexta-feira, 
sábado e domingo, pela manhã e tarde), observados previamente que eram os dias e horários de maior 
movimento e presença de público no parque. 

O IDOSO E SUAS LIMITAÇÕES FISICO-ESPACIAIS 

De acordo com Perspectiva da população mundial da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015), 
mundialmente a população com idade entre 60 anos ou mais é o que mais cresce. No ano de 2013, o estado 
da Paraíba foi considerado o oitavo estado brasileiro em maior proporção dessa população, com 13,0% do 
total de habitantes, se igualando a média nacional, e sendo o terceiro com maior percentual do Nordeste 
(IBGE, 2014). 

Para que as ações voltadas ao público idoso sejam efetivamente alcançadas, deve-se pensar neste idoso em 
sua pluralidade e a partir de características que perfaçam observar não só as limitações ou necessidades, 
mas, sobretudo, as potencialidades e habilidades diante do ambiente. 
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De acordo com Dorneles (2006), cada indivíduo envelhece a sua maneira e sob vários aspectos. E para 
compreender a natureza das limitações do idoso no uso dos espaços faz-se necessário que se considere o 
envelhecimento como um processo dinâmico e progressivo, que sofre influências intrínsecas e extrínsecas. 
A partir disto, as necessidades existentes devem ser observadas multidimensionalmente, levando em 
consideração aspectos socioeconômicos, psicocognitivos e biológico-funcionais. 

A partir do explicitado, é válido correlacionar a velhice enquanto etapa vital na sua relação direta com a 
funcionalidade, pois se compreende que a natureza das necessidades e limitações nos idosos repercute de 
forma significativa, dentre outros fatores, na relação que este traça com o ambiente e no uso e percepção 
dos espaços. Esta discussão vai de encontro ao que Perracini (2013) abrange, quando diz que: 

Existe evidências de estreita relação entre ambiente e o comprometimento funcional em 
idosos. Tanto na área de pesquisa quanto na prática clínica reconhece-se hoje que o 
ambiente tem papel determinante na funcionalidade das pessoas idosas, especialmente 
aquelas que têm qualquer grau de limitação funcional seja de natureza física, sensorial ou 
cognitiva (PERRACINI, 2013, p.1311). 

Perracini (2013) também aborda que existe considerável variabilidade quanto à velocidade e consequências 
do declínio biológico, do mesmo modo que o idoso pode apresentar diferentes mecanismos compensatórios 
para suprir suas limitações diante do ambiente. Enquanto possuem alterações ou déficits em uma devida 
característica funcional ou orgânica, este mesmo idoso pode gerar estratégias compensadoras para 
minimizar o déficit existente. 

Alterações diversas de origem físico-orgânicas, funcionais/sistêmicas ou psicocognitivas tem como 
consequências o surgimento de necessidades físico-espaciais que influenciam na interação do idoso com o 
ambiente e com outras pessoas, refletindo uma imagem restritiva e pouco acessível do ambiente. 

Como exemplo dessas necessidades físico-espaciais, pode ser citado o idoso que possui diminuição na sua 
acuidade visual e que necessita maiores cuidados ao relacionar-se com o ambiente, como: ambientes mais 
iluminados, informações com letras maiores e mais contrastantes, nivelamento dos pisos, evitar deixar 
objetos espalhados pelo chão, etc. E que devido a essas necessidades podem sofrer consequências em 
relação ao ambiente, como: risco aumentado de quedas, dificuldade de mobilidade, cansaço visual, 
diminuição da funcionalidade, dentre outros. 

Para Dorneles (2006, p.34) essas necessidades “podem ser supridas a partir de ambientes adequados, que 
considere as limitações e as capacidades dos usuários”. López (2002) afirma que uma pessoa com baixas 
habilidades em um ambiente de alta exigência, tende a vivenciar uma situação de incapacidade. Convergindo 
com esse pensamento, Duarte e Cohen (2004) argumentam que ao serem impedidas de vivenciar o espaço 
construído as limitações ficam ainda mais evidentes, tendendo a gerar o peso psicológico da realidade de 
pertencimento a uma minoria, e contribuindo para o processo de segregação psicossocial e exclusão espacial. 
É nesta relação entre pessoa e ambiente, limitações do envelhecimento e exigências ambientais, que o 
ambiente tem fator primordial na forma como o idoso percebe, vivencia e se apropria do espaço.  
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A APROPRIAÇÂO DO IDOSO USUÁRIO DE PARQUES URBANOS: ESTUDO DE CASO 

O uso e apropriação de espaços destinados a atividades de lazer no meio urbano apresentam múltiplas 
possibilidades de configurações que vão desde centros culturais, casas de espetáculos ou shoppings, até ruas 
ou áreas privadas de uso coletivo em condomínios multifamiliares. No entanto, é nos espaços públicos como 
parques e praças, que tais atribuições se evidenciam mais fortemente (LIBERALINO, 2011). 

O fato de ter contato com a natureza, a partir de acesso gratuito ou de valor simbólico, e a possibilidade de 
interação social, faz dos parques urbanos, lugares de destaque na “Selva de Pedra” urbana. É relevante 
ressaltar que a apropriação de parques urbanos, e a compatibilização na adequação destes, são fatores que 
podem influenciar de alguma forma nos índices mediadores da qualidade de vida de sua população. Para 
Melazo e Colesanti, o parque urbano apresenta uma representação importante na dinâmica das cidades, 
onde este é: 

(...) fundamental no contexto de crescimento e desenvolvimento econômico e urbano, pois, 
através deles, proporcionam para a comunidade dos bairros que os circundam como 
também para toda a cidade, um espaço destinado ao lazer, ao contato com a natureza, onde 
o homem se encontra totalmente inserido (MELAZO; COLESANTI, 2003, p.06). 

Loboda e De Angeles (2005) afirmam que as áreas verdes públicas constituem ricos elementos para o bem-
estar da população, visto que influenciam diretamente na saúde física e mental da população. Na terceira 
idade é comum que as relações sociais dos sujeitos sejam modificadas, se tornando mais reduzidas, e com 
menor inserção em alguns espaços urbanos públicos sejam por escolha pessoal, por pressão da sociedade, 
ou devido à escassez de espaços com infraestrutura adequada, que possibilitem um acesso e utilização 
acessível e segura. 

Os espaços públicos voltados ao lazer, mais propriamente os parques e praças, perfazem depois das moradias 
e da comunidade, um dos lugares onde os idosos podem melhor desenvolver suas capacidades de 
comunicação com o ambiente e interação com outras pessoas. Loboda e De Angelis (2005) ratificam essa 
importância dos parques urbanos quando garantem que além da criação à luz da Arquitetura, a produção de 
praças e parques urbanos públicos nos centros urbanos dá status e materializa a percepção ambiental, 
reforçando a finalidade de melhora da qualidade de vida, lazer, preservação ambiental e sociabilidade 
(LOBODA, DE ANGELIS, 2005). 

Desta forma o Parque Arruda Câmara (Figura 1) foi escolhido como estudo de caso em questão visto que 
teve como fatores influentes na escolha deste: 1) o fato de ser um dos poucos exemplares de Parques 
públicos urbanos na cidade de João Pessoa; 2)a localização na região central de João Pessoa, especificamente 
no bairro do Roger; 3)apresenta em suas áreas circunvizinhas ou próximas, uma grande concentração de 
habitantes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, a exemplos os bairros de Jaguaribe, Treze de Maio, 
Centro e Torre, de acordo com o IBGE (2010); 4)Acesso gratuito ou com valor simbólico; 5)Ambiente com 
possibilidade de vinculo mais intenso com a natureza dentro da cidade; 6)Representatividade sócio ecológica, 
histórica e ambiental para seus habitantes. 
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Figura 1: Localização do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa/PB. 
Fonte: Site SEPLAN-JP (http://geo.joaopessoa.pb.gov.br/digeoc/htmls/). Acesso em set. 2016. 

 

ANALISE DE RESULTADOS 

As etapas de analise serão apresentadas na ordem em que foram realizadas: análise documental (incluindo 
o projeto arquitetônico do Parque), visitas exploratórias ao local, walkthrough e Mapas comportamentais 
centrados no usuário.  

Levantamento documental e arquitetônica 

Inicialmente foram coletados documentos referentes ao projeto arquitetônico do Parque junto a Secretária 
do Meio ambiente do Município de João Pessoa (SEMAM-JP). Por meio de protocolo, foi possível a coleta de 
grande parte da documentação histórica e patrimonial da Bica, o projeto de reforma e requalificação além 
de um grande acervo de mapas e imagens que enriqueceram e complementaram a pesquisa. Paralelo à visita 
exploratória houve a coleta de informações urbano-arquitetônicas do parque, acarretando em um mapa 
atualizado das configurações espaciais e ambientais (Figura 2). 

 
Figura 2: Mapa atualizado do Parque Zoobotânico Arruda Câmara. 

Fonte: SEMAM.  Modificado pelo autor (2016). 
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Visitas Exploratórias e Walkthrogh 

As etapas de caráter observacional e Walkthrough foram essenciais para que se obtivesse uma visão 
exploratória da dinâmica do público e do ambiente em funcionamento, permitindo distinguir de forma mais 
coesa o que o ambiente apresenta e de que maneira é utilizado e percebido pelo seu público. O parque 
Zoobotânico é rico em sua fauna e flora, com incremento de área verde com arborização diversificada e 
animais da fauna brasileira. As possibilidades de atividades presentes no local também refletem o valor 
simbólico que este traz para população (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Atividades e espaços de contemplação do Parque Zoobotânico Arruda Câmara. Fotografias: a) áreas de pedalinho e rio; b) Transporte 
em “trenzinho”; c) Área de piquenique do lago; d) Trilha das águas. 

Fonte: Acervo do autor (2016). 

Os resultados obtidos no walkthrough foram sintetizados e apresentam-se na Figura 4, onde foram 
secionados os ambientes mais diversificados para circulação e contemplação, incluindo as vias e setores no 
mapa apresentado. 

A representação demonstra as principais observações em relação a fatores que podem influenciar ou gerar 
consequências ambientais devido a limitações físico-espaciais do envelhecimento, como: acessibilidade, 
sinalização, qualidade e conservação da pavimentação, mobiliários e equipamentos arquitetônicos e 
urbanos, além de legibilidade dos caminhos. 

Em sua maioria o parque apresentou fatores que necessitam de melhoria ou manutenção para melhora das 
condições de acesso, uso, permanência e segurança. Dentre alguns desses fatores negativos observados, 
destacam-se a falta de conservação de escadarias e rampas, além de ausência de corrimão e faixas de 
contraste; topografia notavelmente acidentada sem que se tenham bancos de descanso em áreas maiores 
que 50m (como preconizado pela ABNT 9050/2015); a ausência e inadequação na padronização de placas 

a) b) 

c) d) 

10682



 

sinalizadoras é um dos pontos críticos observados, algumas fora do alcance visual ou com letras pequenas e 
pouco contraste; a presença de vários setores fora de uso ou em condições inadequadas (restaurante, área 
de piquenique, coreto, fonte d’água, orquidário, OCA – espaço de educação ambiental) também foram 
observados como influenciadores negativos para possibilitar realização de atividades e na permanência do 
público idoso. 

 
Figura 4: Síntese das Informações coletadas em Walkthrough. Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa, PB. 

Fonte: Acervo do autor (2016). 
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Mapas Comportamentais Centrados no usuário 

Buscando um aprofundamento maior na relação entre o público idoso e o ambiente, fez-se uma análise a 
partir de mapas comportamentais, que de acordo com Rheingantz, servem como: “um instrumento para 
registro das observações sobre o comportamento e as atividades dos usuários em um determinado 
ambiente” (RHEINGANTZ et al, 2009, p.35). A principal vantagem para adoção desse instrumento na pesquisa 
é servir como identificador dos usos, comportamentos e atividades realizadas, bem como as interações 
realizadas pelo público-alvo, sendo posteriormente registrado graficamente através de esquemas de fluxo e 
anotações em planta baixa previamente editada. 

Para aplicação do mapa comportamental centrado no usuário, foi necessário a produção de um mapa base 
do parque, atualizado e compatível às necessidades da pesquisa. Analisou-se então toda a disposição espacial 
e arquitetônica, bem como, suas características e estados de conservação.Ao todo foram elaborados seis 
mapas comportamentais, sendo cada um em turnos e dias diferentes - sexta a domingo, manhã e tarde - 
abarcando os horários com o maior fluxo de visitantes idosos no parque. Nessas observações também foram 
anotadas possíveis ações de interação, comportamento ou dificuldades enfrentadas pelo idoso frente ao 
ambiente. 

As áreas contempladas seguiram os caminhos percorridos pelos idosos durante a visita. A escolha dos 
indivíduos observados ocorreu de maneira aleatória e sem interferência do pesquisador. Os resultados foram 
registrados com uso de câmera fotográfica, anotações e croquis dos percursos e ações realizadas. Os 
resultados podem ser observados na Figura 5.Em geral, as observações iniciavam-se na entrada do parque, 
durava o tempo que o idoso permanecesse interagindo e se apropriando do espaço, média de 1-3h de 
permanência, e só era finalizada quando o mesmo deixava o local.  

Pode-se observar que os idosos não visitavam devidas partes do parque que apresentavam terreno com 
topografia irregular, ou não apresentavam sinalização clara e informações do que o idoso esperaria 
encontrar, ou ainda, não estavam em estado adequado de conservação. Fatores como estes, restringiam os 
caminhos e atividades escolhidas, muitas vezes, centralizando os percursos realizados na porção central e 
mais plana do parque. 

Outro fator de relevância observado foi a baixa presença de idosos que realizaram o percurso até a área do 
lago (região mais distante dos recintos centrais). Este fato se deu a partir da hipótese dos seguintes fatores: 
sinalização precária e informações relativas às atividades e setores existentes naquela área; distância 
significativa entre os recintos centrais e a área do lago; o uso do “trenzinho” que realiza o percurso entre as 
duas áreas não ser gratuito; ou simplesmente a seleção de atividades e rotas idealizada.  
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Figura 5: Síntese de percursos observados nos mapas comportamentais centrados no usuário. 

Fonte: Acervo do autor (2016). 

Cabe ressaltar que durante a realização dos mapas comportamentais, observou-se a presença de idosos, em 
suma, acompanhados, mas que realizavam o passeio de forma autônoma (Figura 6). Alguns desses idosos 
apresentavam restrições na mobilidade ou uso de facilitadores (ex.: bengala) (Figura 7). Em outros 
momentos, idosos foram observados ultrapassando os limites de um riacho que corre pela trilha das águas 
para lavar as mãos, podendo ocasionar riscos significativos de quedas, sem que houvesse nenhum 
informativo quanto a tal risco (Figura 8).  
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Figuras: 6, 7 e 8 – Observação atitudinais dos idosos nos Mapas Comportamentais 

 Fonte: Acervo do autor (2016). 

Desta forma, observa-se um contraponto entre o que o idoso espera realizar e a infraestrutura 
proporcionada. E que fatores de qualidade ambiental também demonstraram consequências negativas para 
o acesso e uso, potencializando as necessidades físico-espaciais existentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência de se abordar estratégias de pesquisas voltadas ao idoso enquanto usuário de espaços públicos 
urbanos demonstra a necessidade fundamental de conhecer não somente aspectos referentes ao ambiente 
isolado, mas de levar em consideração o sujeito que dele fará uso. 
É a partir dessa percepção mais direcionada que é possível compreender como o sujeito se comporta e espera 

se apropriar do espaço. E segundo o qual, suas habilidades e limitações possam sofrer influência direta e 

indireta, de acordo com o que é oferecido enquanto qualidade ambiental.  

Proporcionar espaços públicos com qualidade projetual em um sistema adequado de suporte permite que 

os usuários utilizem o ambiente de forma dinâmica, saudável, segura e com menos riscos a autonomia 

funcional, podendo exercer sua cidadania, ampliando sua rede de sociabilidade e qualidade de vida.  

A utilização de uma estratégia multimétodos demonstrou efetividade para compreender a dinâmica do 

parque em conjunto com as necessidades e situação vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa. Complementares 

entre si, os métodos demonstraram eficácia na identificação de problemas geradores de consequências 

ambientais em detrimento das necessidades físico-espaciais. 
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ESTRATÉGIAS DE MENSURAÇÃO DA CAMINHABILIDADE: ANÁLISE 
COMPARATIVA ENTRE WALKABILITY INDEX E O SPACE SINTAX 

WALKABILITY INDEX 
 

WALKABILITY: CHARACTERIZING THE BUILT ENVIRONMENT THROUGH SPACE SYNTAX 

TRANSITABILIDAD: CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO CONSTRUIDO A TRAVÉS DE LA SINTAXIS 
ESPACIAL  

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
O ambiente construído, onde as pessoas vivem e trabalham, possui potenciais determinantes de estilos de vida mais 
ativos. Índices de caminhabilidade tem se mostrado associados a comportamentos da caminhada em vários contextos 
urbanos, porém dado o grande número de variáveis ambientais que podem influenciar a escolha do modo de transporte, 
fatores compostos de aspectos do design do bairro têm sido criados. Em função da dificuldade de obter os dados 
espaciais necessários para construir índices de caminhabilidade tradicionais, como o proposto por Frank et al. (2010), 
métodos alternativos para a mensuração da caminhabilidade podem ser uma opção. Portanto, o objetivo principal desta 
pesquisa é verificar a associação entre o Space Syntax Walkability proposto por Koohsari et al. (2016) e a 
caminhabilidade do bairro calculada de forma tradicional no contexto de uma cidade média brasileira. A partir do 
levantamento de dados espaciais de um estudo de caso (Rolândia-PR), o índice de caminhabilidade tradicional proposto 
por Frank et al. (2010) e o Space Syntax walkability foram calculados. Através do uso do coeficiente de correlação de 
Spearman, um método de exploração de dados para identificar o grau de associação entre duas variáveis, pode-se 
verificar a existência de correlação entre estas duas medidas. Neste estudo conclui-se que a Space Syntax Walkability 
resume bem o índice de caminhabilidade tradicional, sem o uso de nenhum tipo de dado de uso do solo. A integração 
calculada por segmentos a 600 metros de raio combinada com a medida de densidade populacional pôde substituir o 
índice tradicional para o caso de Rolândia-PR. 
PALAVRAS-CHAVE: caminhabilidade; mobilidade urbana; sintaxe espacial.  

ABSTRACT: 
The built environment, where people live and work, has potential determinants of more active lifestyles. However, given 
the large number of environmental variables that may influence the choice of transportation mode, composite factors 
of neighborhood design aspects have been created. Due to the difficulty of obtaining the spatial data necessary to 
construct traditional walkability indexes, such as the one proposed by Frank et al. (2010), alternative methods for 
measuring walkability may be an option. Therefore, the main objective of this research is to verify the association 
between the Space Syntax Walkability and neighborhood walkability in the context of a Brazilian average sized town. 
From the systematizing of spatial data of a case study (Rolândia-PR) the traditional walkability index proposed by Frank 
et al. (2010) and the Space Syntax walkability proposed by KOOHSARI et al. (2016a) were calculated. Using Spearman's 
correlation coefficient, a method for identifying the degree of association between two variables, the existence of 
correlation between these two measures was verified. It can be concluded that Space Syntax Walkability summarizes 
well the traditional walkability index, without the use of any type of land use data. Integration calculated by segments 
at a 600 meters radius combined with population density measures was able to replace the traditional index for the case 
of Rolândia-PR. 
KEYWORDS: walkability; urban mobility; spatial syntax. 
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RESUMEN: 
El ambiente construido, donde las personas viven y trabajan, tienen potenciales determinantes de estilos de vida más 
activos. Los índices de caminabilidad se han mostrado asociados a comportamientos de la caminata en varios contextos 
urbanos, pero dado el gran número de variables ambientales que pueden influir en la elección del modo de transporte, 
factores compuestos de aspectos del diseño del barrio han sido creados. En función de la dificultad de obtener los datos 
espaciales necesarios para construir índices de caminabilidad tradicionales, como el propuesto por Frank et al. (2010), 
los métodos alternativos para la medición de la caminabilidad pueden ser una opción. Por lo tanto el objetivo principal 
de esta investigación es verificar la asociación entre el Space Syntax Walkability y la caminabilidad del barrio en el 
contexto de una ciudad media brasileña. A partir del levantamiento de datos espaciales de un estudio de caso (Rolândia-
PR) el índice de caminabilidad tradicional propuesto por Frank et al. (2010) y el Space Syntax walkability propuesto por 
KOOHSARI et al. (2016a) se calcularon. A través del uso del coeficiente de correlación de Spearman, un método de 
exploración de datos para identificar el grado de asociación entre dos variables, se puede verificar la existencia de 
correlación entre estas dos medidas. En este estudio se concluye que la Space Syntax Walkability resume bien el índice 
de caminabilidad tradicional, sin el uso de ningún tipo de datos de uso del suelo. La integración calculada por segmentos 
a 600 metros de radio combinada con la medida de densidad poblacional pudo sustituir el índice tradicional para el caso 
de Rolândia-PR. 
PALABRAS-CLAVE: caminhabilidade; movilidad urbana; sintaxis espacial. 
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INTRODUÇÃO 

Uma discussão emergente é o ambiente construído como suporte a estilos de vida mais saudáveis (KING; 
CLARKE, 2015) a partir do reconhecimento de que a atividade física está relacionada à diminuição de 
ocorrências de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes e doenças cardíacas (HASKELL; BLAIR; 
HILL, 2009). Assim, evidencia-se novos conceitos como o da caminhabilidade definido como uma qualidade 
do ambiente construído que favorece o deslocamento ativo (SOUTHWORTH, 2005, p. 258). 

A revisão de pesquisas existentes sobre a temática indica uma complementariedade e refinamento nos 
aspectos de definição de variáveis e de avaliação do deslocamento ativo. Primeiramente, tem-se a 
consideração com os 3 D´s:  Densidade, Diversidade e Design (CERVERO; KOCKELMAN, 1997). Na sequência 
foram agregados a distância para o transporte e destino acessível (CAMPOLI, 2012) assim como o 
desenvolvimento dos chamados índices de caminhabilidade. 

Entre os índices, o de maior aplicação é o Walkability Index elaborado por Frank, et al (2010) utilizado em 
vários países como Austrália (OWEN et al., 2007; CERIN et al., 2007 ;COFFEE et al., 2013), Canadá (CREATORE 
et al., 2016;LESLIE et al., 2007), e Brasil (REIS et al., 2013; MOTOMURA et al., 2017). O Walkability Index é 
calculado a partir da soma dos escores normalizados de quatro constructos: densidade de interseções, uso 
misto do solo, densidade residencial e a taxa de ocupação dos lotes de varejo (FRANK et al., 2010). 
 
A partir da dificuldade de obtenção de todos os dados para o cálculo do Walkability Index, recentemente, 
pesquisas tem associado a avaliação da caminhabilidade com a mensuração da Sintaxe Espacial (KOOHSARI 
et al., 2016a). Ambas as medições de caminhabilidade partem da premissa de que áreas mais densas 
proporcionalmente serão mais caminháveis. O Space Syntax Walkability Index (SSW), proposto por 
KOOHSARI et al. (2016a), substitui os dados relativos ao cálculo do uso do solo misto; da densidade de 
intersecções e da proporção destinada a área de arejo pelo cálculo da Medida Sintática de Integração (Figura 
1). Tal estratégia baseia-se nos fundamentos da Sintax Espacial  que procura descrever aspectos espaciais de 
um sistema e a sua respectiva correlação com aspectos sociais (HILLIER; HANSON, 1984) e, principalmente, 
a previsão do fluxo de veículos e pessoas  em uma rede de ruas (HILLIER et al., 1993).  Assim, as linhas mais 
integradas seriam aquelas com maior propensão a concentrar o fluxo de pessoas e, por isso, de atividades 
comerciais.  

 

Figura 1: Diagrama conceitual - como constructos da caminhabilidade são operacionalizados na caminhabilidade por Sintaxe espacial.  
Fonte: Organizado pelos autores (2018) 

Walkability Index

Densidade Residencial

Uso misto do solo

Densidade de Intersecções

Taxa de ocupação lotes de varejo

Space Syntax Walkability Index

Densidade Residencial

Medida de Integração
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Assim, esta pesquisa tem como objetivo principal verificar, em um estudo empírico, a associação entre as 
duas estratégias de avaliação de caminhabilidade. Para alcançar tal objetivo foi necessário a sistematização 
de um banco de dados georreferenciados para a aplicação dos dois walkability index, a análise da correlação 
entre as variáveis, via coeficiente de correlação estatística de Spearman e, por fim a análise comparativa. 

São poucos os estudos de medição de caminhabilidade nas cidades brasileiras e, em países em 
desenvolvimento pesquisas sobre o ambiente construído como suporte ao deslocamento a pé,  são 
extremamente necessários (BAUMAN et al., 2012) para atenuar os determinantes da inatividade física 
decorrentes da rápida urbanização, aumento do entretenimento passivo e do transporte motorizado. 

Soma-se à essa discussão o fato de que o Brasil possui a maioria de suas cidades representadas por uma 
média de 5 a 100 mil habitantes (IBGE, 2014). Segundo a ANTP (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS - ANTP, 2012) a quantidade de viagens ativas (a pé) é inversamente proporcional à dimensão da 
cidade - quanto menor a cidade, maiores as taxas de deslocamento ativo. Assim, pesquisas que buscam 
entender a influência do ambiente construído nos comportamentos humanos são ainda mais relevantes em 
cidades onde o transporte não-motorizado está mais presente e o transporte público é menos utilizado 
(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS - ANTP, 2012). 

Portanto, esta pesquisa contribui na aplicação de duas estratégias de medições de caminhabilidade em uma 
cidade média brasileira. Os resultados indicam a validade dos métodos e apontam evidências para subsidiar 
as questões do planejamento urbano considerando o deslocamento ativo como estratégia para mitigar 
comportamentos sedentários (REIS et al., 2013). 

MÉTODO 

Considerando o fenômeno apresentado como contemporâneo onde seu contexto real, dinâmico e complexo 
é indissociável da sua própria definição, segundo Yin (2001), é adequado como estratégia de pesquisa o 
estudo de caso como estratégia de pesquisa. Ainda, para desenvolvimento da estratégia metodológica é 
adotada a correlacional, para identificar e entender padrões de comportamento socioespaciais que 
acontecem naturalmente e com diversas variáveis, no uso da estatística para esclarecimento desses padrões 
(GROAT; WANG, 2002). 

Para a análise dos resultados um estudo de caso se faz necessário, portanto, o georreferenciamento dos 
dados necessários foi realizado na cidade de Rolândia-PR. O um município brasileiro localizado na porção 
norte do estado do Paraná possui uma extensão de 459.024 km² e uma população estimada em 2017 de 
64.726 habitantes (IBGE, 2018). Rolândia faz parte da Região Metropolitana de Londrina, tendo uma 
economia baseada na agricultura de culturas como milho, trigo, cana-de-açúcar e laranja, e mais 
predominantemente soja. A economia local também conta complexo industrial significativo (ROLÂNDIA, 
2018).  O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,739, considerado médio / médio (IBGE, 2018). 
Rolândia foi escolhida como um estudo de caso devido a sua representatividade de uma cidade brasileira de 
tamanho médio. Para a análise dos resultados, um estudo de caso se faz necessário em razão da 
contextualidade do fenômeno estudado (YIN, 2001). 

A cidade de Rolândia é dividida em 74 setores censitários são classificados como urbanos, entretanto quatro 
destes que se encontram na área rural, portanto foram excluídos desta análise. Um dos setores classificados 
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como rural é abrangido pelo perímetro urbano e possui um grande loteamento habitado, sendo por esta 
razão aqui considerado.  

A amostra final considerou 69 dos 71 setores censitários abrangidos pelo perímetro urbano estabelecido pela 
municipalidade de Rolândia. Os setores 48 e 57 foram desconsiderados nos cálculos de caminhabilidade e 
nas correlações estatísticas por representarem um loteamento novo ainda não ocupado e apresentar apenas 
vias em seus limites inviabilizando os cálculos os índices, respectivamente.  

Os estudos de atributos ambientais normalmente se baseiam unidades espaciais governamentais 
representadas principalmente por setores censitários (HOEHNER et al., 2005; GAUVIN et al., 2008; BORTONI 
et al., 2009). Os setores censitários foram definidos por Hino (2014) como unidades primárias de amostragem 
que representam a menor unidade territorial possível, com tamanho e número de domicílios que permitem 
a pesquisa por um agente recenseador (IBGE, 2015). 

Desenvolvimento da base de dados 

Os dados do uso do solo, quantidade de andares e de unidades foi levantada pelos pesquisadores entre 
dezembro de 2017 e janeiro de 2018 (Figura 2), em razão da inexistência destes dados em sistema de 
informações geográfica (SIG). Imagens de satélite do Google Street View foram usadas como instrumentos 
nesta etapa. Este tipo de técnica é adequado para estudos realizados em vários locais ou em uma vasta área 
geográfica, provendo aos pesquisadores um método rápido, conveniente, barato e confiável (TAYLOR et al., 
2011). Este levantamento possibilitou, consequentemente, o mapeamento da localização de todas as 
residências existentes na cidade (Figura ). A projeção das edificações foi obtida na prefeitura da cidade de 
Rolândia-PR (Figura 4). Os dados do arruamento (linhas centrais de todas as vias da cidade), foram obtidos 
na prefeitura da cidade de Rolândia possibilitando o mapeamento das intersecções reais (entre 3 ou mais 
ruas) da cidade (Figura ), bem como pode ser adaptado pelos pesquisadores  para representação de linhas 
axiais (Figura ).  

 

  
Figura 2: Uso do solo em Rolândia-PR. 

Fonte: Organizado pelos autores (2018) 
Figura 3: Intersecções de 3 ou 4 ruas em Rolândia-Pr. 

Fonte: Organizado pelos autores (2018) 
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Figura 4: Lotes e projeções de edificações varejistas em Rolândia-PR. 
Fonte: Organizado pelos autores (2018) 

Figura 5: Localização das residências em Rolândia-PR. 
Fonte: Organizado pelos autores (2018) 

 

O Índice de Caminhabilidade 

Ao conceituar aspectos da forma urbana que podem ser relevantes para a atividade física e subsequentes 
resultados positivos para a saúde, Cervero e Kockelman (1997) propõe o conceito dos 3Ds: Densidade, 
Diversidade e Design aonde entende-se que bairros com alta densidade populacional, usos diversificados da 
terra e projeto orientado para pedestres são mais propensos a facilitar escolhas de viagens ativas, o que pode 
contribuir significativamente para a atividade física geral. O conceito dos 3Ds abrange a caminhabilidade do 
bairro, frequentemente calculada através de índices contendo a soma de quatro componentes:  densidade 
residencial (densidade), mistura de usos da terra (diversidade), densidade de interseção (design) e taxa de 
ocupação de lotes comerciais (design). A associação ente a caminhabilidade do bairro e a saúde de seus 
residentes são evidenciadas em uma gama de estudos (SAELENS; SALLIS; FRANK, 2003). A caminhabilidade 
objetivamente mesurada pode ser definida como a extensão em que as características do ambiente 
construído e o uso da terra podem ou não ser condutivos ao caminhar (LESLIE et al., 2007) 

A partir da sistematização dos dados, o index de caminhabilidade foi calculado para cada setor censitário da 
cidade de Rolândia por meio da equação pela qual a caminhabilidade é mais comumente expressa, proposta 
por (FRANK et al., 2010): 

 

Caminhabilidade = ⌈(2 × 𝑧 − 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐çõ𝑒𝑠) + (𝑧 − 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙)

+     (𝑧 − taxa de ocupação dos lotes de varejo ) + (𝑧 − 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎)⌉ 
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Os quatro componentes considerados incluem:  

Densidade de intersecções: Medida relacionada a conectividade da rede viária, representada pela proporção 
entre o número de interseções verdadeiras (entre três ou mais vias) e a extensão de área do setor censitário. 
Para intersecções que se localizaram em cima de fronteiras de setores censitários a abordagem de 
classificação k-Nearest Neighbor (kNN) foi utilizada. O algoritmo kNN parte do princípio básico de que um 
ponto (instância) é frequentemente um membro da mesma classe que a maioria de seus vizinhos (k) mais 
próximos, onde k é um número fixo para todos os pontos a serem classificados (KIBANOV et al., 2018).  A 
regra do Nearest Neighbor (NN), proposta inicialmente por (FIX, E., HODGES, 1951; apud WANG; NESKOVIC; 
COOPER, 2007), é um dos mais antigos e mais simples algoritmos de classificação de padrões. O raciocínio 
básico é simples e intuitivo: instancias próximas no espaço provavelmente pertencem à mesma classe 
(WANG; NESKOVIC; COOPER, 2007) . Uma densidade mais alta de interseções corresponderia a um caminho 
mais direto entre uma origem e um destino  (FRANK et al., 2010).  
 
Densidade Residencial: proporção de unidades residenciais para a área de terra dedicada ao uso residencial 
por grupo de blocos. 
 
Taxa de ocupação dos lotes de varejo: medida da área do lote de varejo dividido pela área da projeção da 
edificação destinada ao uso varejista. Um número baixo indicaria que o lote é passível de direcionar mais 
área para estacionamentos enquanto um número maior indicaria menos superfície que possivelmente seria 
destinada a este fim. Dedicar menos superfície urbana para estacionamentos é entendido como um 
facilitados do acesso pedestre (FRANK et al., 2010). 
 
Entropia ou Uso Misto do Solo:  A entropia, ou uso misto do solo, é uma medida de diversidade de usos 
presente em uma unidade de área. Nesta pesquisa a mistura entre 5 usos foi considerada: residencial, 
comercial, serviços entretenimento (incluindo restaurantes, por exemplo), e institucional (incluindo escolas, 
edifícios governamentais, etc.).  Os valores resultantes são normalizados ente 0 e 1, sendo que 0 indicaria a 
existência de apenas um uso em determinada área e 1 indicaria uma distribuição completa e igualitária dos 
cinco usos. A entropia foi calculada através da formula, sendo k = categorias de uso do solo; p = proporção 
entre a área do uso do solo e a área do setor censitário; e ln = logaritmo (DUNCAN et al., 2010): 
 

− ∑ 𝑘 = (
𝑝𝑘 × ln 𝑝𝑘

ln 𝑁
) 

 
O cálculo da entropia originalmente considerado no índice de caminhabilidade proposto (FRANK et al., 2010)  
não considera a existência de usos diferenciados em um mesmo lote. A concomitância de diferentes usos em 
uma mesma parcela da cidade é uma realidade no brasil. Com o objetivo de ser fiel a realidade, dividimos a 
área total dos lotes de uso misto ponderando o tipo de uso do solo e a quantidade de pavimentos. 

 
Quando o uso residencial não era presente a área total foi dividida pela quantidade de usos 
independentemente da quantidade de andares (Figura ). Quando o uso residencial era presente porem a 
edificação possuía apenas 1 andar a área do lote foi dividida igualmente entre a quantidade de usos 
ponderando o resultado em relação a quantidade de usos existentes (Figura ).  Quando o uso residencial era 
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presente porem a edificação possuía mais de 1 andar a área do térreo teve sua área ponderada entre as 
atividades não residenciais e o uso residencial foi considerado como toda a área construída do segundo 
pavimento para cima (Figura ). Esta divisão foi realizada em função das tipologias existentes em cidades 
medias brasileiras. Entende-se que desta forma foi possível identificar uma estimativa mais precisa de 
quantos m² de cada tipo de uso do solo existem na cidade de Rolândia.  
 
 

 

   

Figura 6: Cenário A. 
Fonte: Organizado pelos autores (2018) 

Figura 7: Cenário B. 
Fonte: Organizado pelos autores (2018) 

Figura 8: Cenário C. 
Fonte: Organizado pelos autores (2018) 

 

Os quatro valores calculados foram normalizados usando um escore z, que considera o desvio padrão e o 
valor médio da categoria sendo analisada. O índice de walkability é a soma dos escores z das quatro medidas 
de forma urbana, atribuindo um valor de caminhabilidade para cada setor censitário. Segue exemplificada 
na Tabela 1 a sistematização de dados realizada para o índice de caminhabilidade. 

 
 

Setor 
Censitário  

Densidade de 
intersecções 

Densidade Residencial 
Taxa de ocupação dos 

lotes de varejo 
Entropia 

Valor da 
Caminhabilidade  valor 

líquido  

valor 
normalizado     

(z-score) 

valor 
líquido  

valor 
normalizado     

(z-score) 

valor 
líquido  

valor 
normalizado     

(z-score) 

valor 
líquido  

valor 
normalizado     

(z-score) 

1 0,2665259 -0,340165 6,5690807 0,256521 0,6719217 0,5023913 0,7310347 2,7004966 2,7790783 

2 0,3599595 0,1133956 5,3012215 -0,097847 0,6544291 0,435112 0,452662 1,0678123 1,631868 

3 0,3432272 0,0321709 5,2137847 -0,122286 0,5734144 0,1235169 0,4116225 0,8271114 0,892684 

4 0,4087792 0,3503847 6,8558118 0,3366627 0,5268799 -0,055462 0,2234734 -0,276402 0,7055678 

5 0,3231103 -0,065484 4,5081586 -0,31951 0,5160892 -0,096965 0,2877116 0,1003611 -0,447081 

6 0,0730698 -1,279273 0,0600574 -1,56276 0,2422267 -1,150282 0,4466385 1,0324841 -4,239104 

 
Tabela 1: Exemplo de cálculo do índice de caminhabilidade. 

Fonte: Organizado pelos autores (2018) 
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Caminhabilidade por sintaxe espacial  

Hillier (1993) introduz a teoria do Movimento Natural, na qual afirma que a configuração das ruas e a 
conectividade entre elas geram áreas mais centrais com maior potencialidade de desenvolvimento de 
atividades comerciais e maior propensão ao movimento de pedestres. Afirma assim que a configuração de 
ruas é considerada o “gerador primário de movimento de pedestres” (HILLIER et al., 1993). Segundo vários 
estudos empíricos as medidas de sintaxe espacial estão positivamente correlacionadas ao movimento de 
pedestres (ZAMPIERI; RIGATTI, 2006). 

A conectividade de ruas, apesar de ser um constructo espacial, exerce influências em aspectos funcionais da 
forma urbana. Embora várias pesquisas tenham examinado associações entre conectividade de ruas com 
níveis de caminhada, apenas alguns trabalhos internacionais e nenhum brasileiro investigaram o papel da 
sintaxe espacial nos comportamentos de caminhada (BARAN; RODRÍED;GUEZ; KHATTAK, 2008). Pesquisas 
envolvendo medidas de sintaxe espacial têm o potencial de contribuir com novos olhares sobre a relação 
entre a forma urbana e os comportamentos de caminhada (KOOHSARI et al., 2014). Essas medições já se 
mostraram capazes de relacionar diversas características espaciais urbanas como o preço da terra 
(SCHROEDER, 2015), localização de atividades residenciais (CARVALHO; SABOYA, 2017) e comerciais (LIMA, 
2015). 

Na sintaxe espacial o espaço urbano é dividido em unidades espaciais conhecidas como linhas axiais. Estas 
são as maiores linhas retas capazes de cobrir todo um sistema de espaços públicos (HILLIER; HANSON, 1984). 
As relações entre as linhas axiais de um sistema podem ser analisadas através das medidas de Integração (1) 
e de Escolha (2).  

Fórmula de Integração (1) 

 

𝑀𝐷𝑖 =

∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑘

𝑗=1

(𝑘 − 1)
 

Onde: 
MDi= Profundidade média do espaço i; 
dij= Profundidade (ou número de passos 
topológicos) da linha j em relação à linha i; 
k = Número total de espaços do sistema 

 

 
Fórmula de Escolha (2) 

𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑖 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑖

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛ℎ𝑜𝑠
 

A integração de uma linha axial num sistema descreve o quanto ela está próxima de todas as outras. Essa 
proximidade pode ser medida pela quantidade de linhas axiais, distância denominada passos topológicos, ou 
por medidas métricas. Linhas mais conectadas e próximas à todas as outras do sistema são chamadas de 
linhas integradas enquanto aquelas mais distantes são chamadas segregadas.  Já a medida de Escolha traduz 
o quanto uma linha axial está localizada entre outros possíveis caminhos do sistema. Dessa forma, uma linha 
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com alto valor de escolha não necessariamente é aquela mais próxima das outras, mas aquela que mais 
conecta outros caminhos.  

Além de poderem ser calculadas a partir de passos topológicos (por linhas axiais) ou métricos (por segmentos 
de linhas), a medida de Integração e Escolha pode descrever a relação de uma linha axial com todas as outras 
de um sistema ou somente àquelas contidas em um raio pré-determinado. Segundo Saboya (2017) muitas 
pesquisas utilizam um raio pré-determinado para encontrar a influência de determinados fatores em escalas 
menores como por exemplo a de um bairro.  

A medida sintática de Integração leva em consideração a proximidade de uma linha em relação à todas as 
outras do sistema ou àquelas contidas em um raio pré-determinado. Linhas mais integradas são entendidas  
como sendo aquelas com maior propensão a concentrar o fluxo de pessoas e, por isso, de atividades 
comerciais (HILLIER et al., 1993). Nessa premissa se baseia o método do Space Syntax Walkability, de 
substituição de alguns parâmetros da caminhabilidade pelas medidas sintáticas. 

A caminhabilidade por sintaxe espacial (Space Syntax Walkability -SSW) foi calculada como uma medida 
composta de densidade residencial e integração. A densidade residencial foi a razão entre o número de 
residências e a área de cada setor censitário. A integração foi calculada usando os dados de arruamento 
(linhas centrais de todas as vias da cidade), obtidos na prefeitura da cidade de Rolândia e adaptados para 
representação de linhas axiais. Em seguida, as linhas axiais foram importadas para o software QGIS, um 
sistema de informação geográfica gratuito e de código aberto, aonde através do plugin Space Syntax toolkit 
as medidas sintáticas de integração e escolha foram calculadas para cada seguimento de rua em raios de 
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000 metros (Figura 9). A pontuação média de integração e 
escolha foi calculada para cada um dos raios considerando todos os segmentos de rua dentro de cada setor 
censitário. O SSW foi calculada usando a seguinte fórmula proposta por (KOOHSARI et al., 2016a): 

𝑆𝑆𝑊 = 𝑧 [𝑧 (𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙) + 2 × 𝑧 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎)] 

Onde “z (variável)” indica uma pontuação padronizada e normalizada (z-score) da variável. Enfatiza-se que 
que a integração foi considerada em uma multiplicação por 2, para manter uma  consistência em relação a 
forma do índice de caminhabilidade proposto por (FRANK et al., 2010). Segue exemplificada na Tabela 2 a 
sistematização de dados realizada para o SSW. 

 

Setor 
Censitário 

Densidade Residencial Integração 600m 

Valor Final da  
Caminhabilidade 

valor líquido 
valor normalizado   (z-

score) 
valor líquido 

valor normalizado  (z-
score) 

1 6,5690807 0,256521 64,312652 0,1961596 0,2226527 

2 5,3012215 -0,097847 75,212527 0,7706255 0,515491 

3 5,2137847 -0,122286 61,938669 0,0710415 -0,009183 

4 6,8558118 0,3366627 58,382844 -0,116364 0,0218261 

5 4,5081586 -0,31951 60,073653 -0,027252 -0,154323 

6 0,0600574 -1,56276 22,392952 -2,013172 -2,076357 
 

Tabela 2: Exemplo de cálculo do SSW. 
Fonte: Organizado pelos autores (2018) 
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Figura 9: Mapa Axial de integração (raio 600m)  

Fonte: Organizado pelos autores (2018) 

Análise estatística 

A análise de correlação é um dos tópicos mais comuns e mais úteis em pesquisas sociais e sociais aplicadas, 
particularmente no domínio da análise exploratória de um grande conjunto de dados contextuais, ou seja, 
do mundo real. É uma técnica de exploração de dados para identificar e revelar o grau de associação entre 
uma variável dependente e outra (ADHIANTO et al., 2010).  

O coeficiente de correlação de Spearman é um procedimento estatístico de classificação não paramétrica 
(livre de distribuição) proposta como uma medida da força da associação entre duas variáveis. O coeficiente 
de Spearman não é uma medida da relação linear entre duas variáveis,  podendo descrever a sem fazer 
suposições sobre a distribuição de frequência destas (HAUKE; KOSSOWSKI, 2011). Como as variáveis aqui 
analisadas são quantitativas, ou ordinais,  recorreu-se à correlação de postos de Spearman (rho), para 
investigar a relação entre o índice de caminhabilidade completo (FRANK et al., 2010) com cada raio de medida 
sintática de integração e escolha.  Foram avaliados os resultados estatisticamente quando p-valor ≤ 0,05. 

RESULTADOS 

A figura 10 apresenta a gradação dos valores de caminhabilidade segundo proposto por Frank et al (2010), 
calculados por setor censitário. Os valores variaram entre -8,51 como pior índice de caminhabilidade até 8,81 
como melhor. A maioria dos setores apresentam valores entre média e baixa caminhabilidade. Os menores 
índices se concentram nas bordas mais externas do perímetro urbano, normalmente ocupadas por bairros 
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residenciais pouco densos enquanto os maiores se concentraram nas áreas mais centrais, com maiores 
valores de densidade populacional. 

 
 

Figura 10: Mapa Índice de Caminhabilidade 
Fonte: Organizado pelos autores (2018) 

Os valores mais altos de caminhabilidade segundo este primeiro índice se concentraram em setores 
ocupados por bairros residenciais (setores 17, 22, 24, 25, 30, 31, 58, 60 e 61). Estes bairros apresentam 
algumas características semelhantes como densidade residencial média, para a cidade, e vários 
loteamentos com as características populares, além de algumas habitações de interesse social. As áreas 
próximas à alta caminhabilidade e também o centro geográfico da cidade apresentam caminhabilidade 
média alta. Nesses setores são encontrados bairros residenciais com média e baixa densidade, mas nesta 
faixa de valor de caminhabilidade encontram-se também os centros principal (setores 1, 2, 3 e 14) e 
secundário (setores 26 e 27). 

Após calculados os índices de caminhabilidade pelo método proposto por Frank (2010), foram calculados 
os índices pelo método SSW. Estes foram calculados utilizando diversas medidas sintáticas. Ambas medidas 
de Integração e Escolha foram calculadas por linhas axiais, com raios global e entre 2 e 10 passos, e por 
segmentos de linhas axiais em raios de 100 a 10.000 metros a cada intervalo de 100 metros e raio global. 
Em seguida, os valores de caminhabilidade por SSW de cada uma das 220 opções de valores sintáticos 
considerados foram correlacionadas pelo índice de correlação de Spearman com os valores originais de 
caminhabilidade. Apesar de muitas correlações apresentarem valores positivos, a mais forte foi 
encontrada com o SSW feito a partir da medida de Integração por segmentos e raio de 600 metros.  
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A tabela 3 mostra que o índice de correlação de Spearman encontrado entre a o índice de caminhabilidade 
e o SSW calculado pela medida sintática de integração por segmento no raio de 600 metros foi de 0,799 
(p-valor < 0.01). Portanto uma correlação positiva, significante e considerada como forte foi encontrada 
entre estas duas medidas compostas de caminhabilidade.  

 

Correlação de Spearman 

Spearman's 
rho 

  INDEX CAMINHABILIDADE 

INTEGRAÇÃO raio=600m 
Correlation coefficient ,799** 

Sig. (2-tailed) ,000 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
     

Tabela 3: Correlação de Spearman. 
Fonte: Organizado pelos autores (2018) 

A figura 11 mostra o mapa com os índices de caminhabilidade calculados a partir do método SSW utilizando 
medidas sintáticas de integração por segmentos de rua e em raio de 600 metros.  Sendo estes valores 
fortemente correlacionados com aqueles indicados pelo método anterior de mensuração da 
caminhabilidade, o resultado não apresenta grandes discrepâncias. Os valores máximos e mínimos de 
caminhabilidade variaram menos, entre -2,07 e 2,78.  

.  
Figura 11: Mapa Space Syntax Walkability  

Fonte: Organizado pelos autores (2018) 
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Assim, como a medição anterior (Figura 10), são observadas bordas menos caminháveis que as áreas centrais. 

Os índices mais altos se concentram também em bairros residenciais com densidade média e caráter popular. 

Valores médios neste índice se agrupam ao redor das áreas com valor mais alto de caminhabilidade. 

Em ambos os cálculos, observa-se a presença dos valores mais altos de caminhabilidade em bairros 
residenciais. Apesar destes apresentarem características consideradas incentivadoras da caminhabilidade 
(como uso misto do solo e densidade residencial), elas não são mais altas do que em outros setores como o 
centro principal (setores 1, 2, 3 e 14) e secundário da cidade (setores 26 e 27). Observa-se, no entanto, que 
estes setores residenciais contém vários loteamentos com as características populares e algumas habitações 
de interesse social. Loteamentos residenciais com este caráter costumeiramente apresentam lotes e quadras 
menores, o que influencia diretamente no número de densidade de intersecções. Essa medida é considerada 
no index proposto por Frank et al (2010) com peso superior às outras e também influencia diretamente no 
valor de integração de uma via axial. Dessa forma, áreas residenciais com essas características tendem a se 
sobressair como altamente caminháveis em ambos os índices. Outra constatação na observação comparada 
dos dois índices é a de que características morfológicas como barreiras naturais e vias importantes 
influenciam a formação de agrupamentos de áreas com maior valor de caminhabilidade. 

DISCUSSÃO  

A grande vantagem de se calcular medidas de caminhabilidade por sintaxe espacial, do ponto de vista prático, 
seria a necessidade apenas de dados de linhas centrais de vias. Estes dados são facilmente obtidos em 
comparação com os dados geográficos necessários para o cálculo de outros componentes da 
caminhabilidade tradicional, como uso da terra e taxa de ocupação dos lotes de varejo. 

Pode-se comparar, de certa forma, as medidas de integração de ruas e a densidade de intersecções, porém 
ambas caracterizam a malha urbana de diferentes maneiras. A integração de ruas captura não apenas o 
aspecto espacial, mas segundo (KOOHSARI et al., 2014), também a presença de destinos, um aspecto 
funcional da forma urbana, melhor representado o movimento de pedestres dos residentes. 

É necessário apontar que nos estudos e sintaxe espacial são desconsideradas certas informações 
tridimensionais como relevos e variações topográficas, a presença de impedimentos nas vias e determinadas 
características de traçado viário como a angulação de vias curvas ou sinuosas (RIBEIRO; MEDEIROS, 2012). 
Entende-se que estas limitações da sintaxe espacial se reduziram no estudo de caso, por exemplo no setor 
83, centralizado em torno de uma praça circular, aonde uma rua axial com este formato, apesar de integrada, 
não seja representada como tal. 

É fundamental enfatizar que a definição de  "bairros" através das unidade de área propostas pelo Censo, que 
muitas vezes seguem as principais estradas ou ruas e tendem a dividir ao invés de representar bairros, 
representa um limitação (FRANK et al., 2010). Áreas de habitação de interesse social, devido às suas 
características, influenciam tanto a densidade populacional quanto os valores de integração das vias. Isso 
eleva o valor calculado por ambos os métodos, apesar de não serem necessariamente áreas mais 
caminháveis.  

Neste estudo conclui-se que a Space Syntax Walkability resume bem o índice de caminhabilidade tradicional, 
sem nenhum dado do uso do solo. A integração calculada por segmentos e 600 metros de raio combinada 
com a medida de densidade populacional pôde substituir o índice tradicional para o caso de Rolândia-PR. A 
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sintaxe espacial fornece uma contribuição relevante na identificação de atributos do ambiente do bairro que 
contribuem com influências positivas no comportamento ativo (KOOHSARI et al., 2016b).  

Entretanto algumas lacunas de pesquisa relacionadas às cidades médias brasileiras e a sintaxe espacial 
seguem não respondidas. É essencial entender a proporcionalidade entre escalas de cidade e raios de 
integração, se é que esta existe.   A partir da análise de evidências sólidas podemos chegar a uma conclusão 
estatística confiável, apesar de não causal. Entretanto, propomos o seguinte questionamento: Cidades de 
mesmo porte da cidade de Rolândia-PR apresentarão também uma melhor correlação entre a 
caminhabilidade e um índice composto de densidade residencial e integração por raio de 600 metros? 

CONCLUSÃO 

A sintaxe espacial é uma teoria originária do campo da morfologia urbana, porém possui ampla aplicabilidade 
a uma variedade de estudos que abordam a relação entre o comportamento e o ambiente construído. Os 
resultados do presente estudo sugerem que a sintaxe espacial pode contribuir para o avanço das pesquisas 
sobre o ambiente construído, a atividade física e o caminhar. 

Pesquisas que incorporem métricas da sintaxe espacial são necessárias para explorar ainda mais suas 
relações com variáveis ambientais e comportamentais em estudos de caso de diferentes escalas e contextos 
sociais. Confirmar a expectativa de que a demanda por viagens a pé varia com as propriedades 
configuracionais do espaço urbano ainda são necessários no contexto das cidades medias brasileiras. 

Portanto conclui-se que, especialmente em países em desenvolvimento, onde dados espaciais são de difícil 
obtenção, umas das possibilidades a serem consideradas seria incorporar a medida de integração da sintaxe 
espacial como uma alternativa à mensuração mais tradicional da medida urbana de caminhabilidade. 
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EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
Tratar sobre a mobilidade urbana, levantar problemas e buscar soluções para sua melhoria é imprescindível para que 
se alcancem cidades melhores. Por isso, esta pesquisa objetiva analisar o histórico e a implantação do Corredor Sul do 
sistema de BRTs (Bus Rapid Transit) na cidade de Teresina, Piauí, Brasil, corredor esse integrante do novo sistema de 
transporte urbano teresinense: o INTHEGRA Teresina. A metodologia compreende revisão bibliográfica e documental, 
buscando-se fundamentação teórica sobre mobilidade urbana no brasil e a utilização do BRT, analisando-se casos, 
efeitos, benefícios e problemas desse sistema. Em seguida, procedeu-se à análise do histórico, do planejamento e da 
implantação do INTHEGRA Teresina e do Corredor Sul, com base em documentos como Agenda 2015, Agenda 2030, 
Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana e informações vinculadas a portais de notícias, telejornais e/ou 
divulgadas pela Prefeitura Municipal de Teresina em seu site oficial e suas redes sociais. Por fim, também, foi realizada 
entrevista junto à comunidade, a fim de conhecer a sua opinião sobre o novo sistema, antes e após sua implantação. 
Concluiu-se que a implantação do sistema de BRTs trata-se de medida parcial para a solução dos problemas de 
mobilidade urbana. O investimento em outros modais e uma ampliação das opções de escolha de deslocamento fazem-
se necessárias para que se evite a saturação do transporte por ônibus. 
PALAVRAS-CHAVE: mobilidade urbana; BRT; integração; Teresina; transportes. 

ABSTRACT: 
Addressing urban mobility, raising issues and seeking solutions for their improvement is essential if better cities are to 
be reached. Therefore, this research aims to analyse the history and implementation of the Southern Corridor of the Bus 
Rapid Transit (BRT) system in the city of Teresina, Piauí, Brazil, which is part of the new Teresina’s urban transport 
system: INTHEGRA Teresina. The methodology comprises bibliographical and documentary revision, seeking a 
theoretical basis on urban mobility in Brazil and the use of BRT, analysing cases, effects, benefits and problems of this 
system. Next, the history, planning and implementation of INTHEGRA Teresina and the Southern Corridor were analyzed, 
based on documents such as Agenda 2015, Agenda 2030, Master Plan for Transport and Urban Mobility and information 
related to news portals, news programs and / or divulged by the Municipality of Teresina in its official website and its 
social networks. Finally, an interview was also held with the community in order to know their opinion about the new 
system, before and after its implementation. It was concluded that the implementation of the BRT system is a partial 
measure to solve the problems of urban mobility. The investment in other modes and an increase of the options of choice 
of displacement are necessary to avoid the saturation of the transport by bus. 
KEYWORDS: urban mobility; BRT; integration; Teresina; transports. 

RESUMEN: 
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Tratar sobre la movilidad urbana, levantar problemas y buscar soluciones para su mejoría es imprescindible para que se 
alcancen ciudades mejores. Por eso, esta investigación tiene el objetivo de analizar el histórico y la implantación del 
Corredor Sur del sistema de BRTs (Bus Rapid Transit) en la ciudad de Teresina, Piauí, Brasil, corredor ese integrante del 
nuevo sistema de transporte urbano de Teresina: el INTHEGRA Teresina. La metodología comprende revisión 
bibliográfica y documental, buscando fundamentación teórica sobre movilidad urbana en Brasil y la utilización del BRT, 
analizando casos, efectos, beneficios y problemas de ese sistema. A continuación, se procedió al análisis del histórico, de 
la planificación y de la implantación del INTHEGRA Teresina y del Corredor Sur, con base en documentos como Agenda 
2015, Agenda 2030, Plan Director de Transporte y Movilidad Urbana e informaciones vinculadas a portales de noticias, 
telediarios y / o divulgadas por el Ayuntamiento Municipal de Teresina en su sitio oficial y sus redes sociales. Por último, 
también, se realizó una entrevista con la comunidad, a fin de conocer su opinión sobre el nuevo sistema, antes y después 
de su implantación. Se concluyó que la implantación del sistema de BRTs se trata de medida parcial para la solución de 
los problemas de movilidad urbana. La inversión en otros modales y una ampliación de las opciones de elección de 
desplazamiento se hacen necesarias para que se evite la saturación del transporte en autobús. 
PALABRAS-CLAVE: movilidad urbana; BRT; integración; Teresina; transportes. 
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INTRODUÇÃO 

Para Bartelt (2016), o transporte urbano é um dos maiores desafios da atualidade. Segundo o autor, as 
grandes cidades brasileiras organizaram-se em torno do transporte individual, gerando em consequência um 
problema de imobilidade urbana generalizada. Entretanto, o usufruo da cidade e o acesso pleno a seus 
espaços, públicos e privados, é um direito de todos os cidadãos das democracias e, por isso, a circulação 
efetiva na cidade não se trata unicamente de deslocamento, mas é também exercício de cidadania plena: 
refere-se ao direito de ir e vir (PIRES, PIRES, 2016). 

A mobilidade urbana envolve qualidade de vida e revalorização da cidade, além de contribuir para a 
apropriação dos espaços públicos (PAULA, 2016). Relaciona-se também ao perfil socioeconômico da urbe. 
Para del Rio (2015), a baixa mobilidade gerada pelo espraiamento das cidades prejudica sobretudo as pessoas 
com menor poder aquisitivo, pois estas são dependentes do transporte público para circulação. Segundo 
Bartelt (2016, p.6), o aumento no tempo do caminho entre a residência e o trabalho para essa parcela 
majoritária da população é resultado, sobretudo, da reprodução urbanística da desigualdade social: “todas 
as formas de capital financeiro, industrial, social e simbólico” concentram-se em pequenas áreas centrais da 
cidade, enquanto a população de menor renda mora “nas vastas e distantes áreas periféricas”. Ainda de 
acordo com o autor, agrava essa situação a falta de prioridade às necessidades dessa maioria, por parte dos 
municípios, na organização dos transportes. 

 
Figura 1: Localização de Teresina. 

Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu, 2018 (imagem manipulada pelos autores). 

Tratar sobre a mobilidade urbana, levantar problemas e buscar soluções para sua melhoria é, portanto, 
imprescindível para que se alcancem cidades melhores. Assim, esta pesquisa objetiva analisar a solução 
adotada para melhorar a mobilidade urbana de Teresina (Figura 1), capital do estado do Piauí, Brasil: a 
implantação do sistema de BRTs (Bus Rapid Transit) no denominado Corredor Sul, parte integrante do novo 
sistema de transporte urbano teresinense: o “INTHEGRA Teresina”. Como metodologia, foi realizada revisão 
bibliográfica e documental, buscando-se fundamentação teórica sobre mobilidade urbana e a utilização do 
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BRT, analisando-se casos, efeitos, benefícios e problemas nesse sistema. Em seguida, procedeu-se à análise 
do histórico, do planejamento e da implantação do INTHEGRA Teresina e do Corredor Sul, com base em 
documentos como Agenda 2015, Agenda 2030, Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Teresina 
e informações vinculadas a portais de notícias, telejornais e/ou divulgadas pela Prefeitura de Teresina em 
seu site oficial e suas redes sociais. Por fim, também, foi realizada entrevista junto à comunidade, a fim de 
conhecer a sua opinião sobre o novo sistema, antes e após sua implantação. 

A MOBILIDADE URBANA NO BRASIL 

Fanini (2016) define mobilidade urbana como a “característica apresentada por uma via ou um sistema de 
vias capaz de permitir o deslocamento de pessoas ou cargas entre dois pontos quaisquer, sendo seu grau de 
eficiência medido pelos fatores de velocidade e segurança do tráfego” (p. 78). A maneira como esse 
deslocamento realiza-se é moldado ao longo da história, seguindo as transformações urbanas e inovações 
tecnológicas. No Brasil, as transformações sociais, econômicas e demográficas ocorridas ao longo do século 
XX formaram um modelo específico de mobilidade urbana, que abrangeu a substituição dos bondes por 
ônibus, o desmantelamento das redes metropolitanas de trens e o triunfo do automóvel da década de 90 em 
diante (RODRIGUES, 2016). 

Todo esse conjunto de circunstâncias contribuiu para que, na atualidade, houvesse uma piora nas condições 
de deslocamento, gerando um mal-estar coletivo resultante do grande tempo em trânsito, em especial no 
percurso casa-trabalho, e do aumento da quantidade de acidentes (RODRIGUES, 2016). A ineficiência dos 
sistemas de mobilidade urbana resultou no aumento do número de automóveis nas cidades, pois estes são 
a alternativa encontrada, especialmente pelos grupos de maior status social, para tentar resolver o problema 
da incipiência da mobilidade (RODRIGUES, 2016). As cidades, em especial as metrópoles, receberam, pois, 
grandes incentivos “diretos e indiretos ao transporte individual por parte de todos os níveis de governo” (p. 
19), transformando, juntamente ao aumento de renda pessoal ocorrido em meados da década passada, o 
automóvel em meio de transporte cotidiano (RODRIGUES, 2016). De 2001 a 2014, o número de automóveis 
no Brasil mais que dobrou, partindo de 24,6 para 56,9 milhões (DENATRAN apud RODRIGUES, 2016). 

Essa problemática demonstra um grave cenário para a atual mobilidade urbana brasileira. No índice Rapid 
Transit to Resident Ratio (RTR), que leva em consideração a razão entre a extensão das linhas de trânsito 
rápido de um país e a sua população total, o índice brasileiro é de apenas 10,7; para efeitos de comparação, 
a Alemanha possui um índice de 81,6 (ITDP, 2015). Um outro índice que apresenta informações importantes 
é o People Near Transit (PNT), que indica quantitativamente o número de residentes de uma cidade que 
vivem a uma distância de 1km, ou menos, de caminhada de uma eficiente rede de transporte. As cidades 
brasileiras consideradas na pesquisa, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília, apresentaram, 
respectivamente, 47%, 28% 25% e 17% da população vivendo a um quilômetro ou menos do metrô, BRT e/ou 
VLT. Quando a pesquisa considera a região metropolitana em que se inserem essas cidades, o índice diminui 
para 28%, 14%, 19% e 12%, respectivamente (MARKS, 2016). 

O processo de periferização das cidades é um outro fator agravante dos problemas de mobilidade urbana, 
pois implica em maiores gastos para implantação do transporte público coletivo, encarecendo-o e 
prejudicando sobretudo as classes sociais menos abastadas (CARVALHO, 2016; RODRIGUES, 2016). O grande 
desafio é trazer essa parcela da população para mais perto das áreas de dinamismo social e econômico ou o 
inverso, de modo a reduzir a necessidade de grandes deslocamentos diários, bem como adotar políticas de 
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adensamento urbano e melhor distribuição de empregos e serviços pelo território, além de priorizar os 
corredores de transporte e as regiões periféricas de maior concentração urbana (CARVALHO, 2016). 

Apesar de toda a problemática histórica, que culminou nas adversidades de hoje, Rodrigues (2016, p. 20) 
aponta a retomada recente do investimento em transporte público, em especial devido aos grandes eventos 
ocorridos no país, como a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016. No entanto, segundo o autor, 
muitas dessas intervenções “não possuem papel estruturante no transporte urbano”, pois não partem da 
visão de um planejamento global, estando muito concentradas em áreas específicas e não seguindo 
“recomendações e diretrizes dos planos diretores participativos”. Na realidade, ainda de acordo com 
Rodrigues (2016), as políticas de mobilidade oriundas dessas intervenções guiam para a manutenção do setor 
rodoviarista, pois o alargamento de vias e as estratégias territoriais seletivas para implantação dos projetos 
urbanos priorizaram o automóvel e atende aos interesses do setor imobiliário, fomentando a segmentação 
das cidades.  

BUS RAPID TRANSIT: O BRT 

Segundo relatório da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) atualizado 
em fevereiro de 2018, o Brasil conta com uma frota operante de 96.300 ônibus, que transporta 
32.742.000 passageiros por dia e torna esse modal o majoritário no transporte público coletivo, com 
uma participação de 83,6%, (NTU, 2018). A partir desses dados, observa-se que o ônibus possui um 
papel fundamental na estruturação dos sistemas de transporte coletivo das cidades brasileiras, 
possuindo também baixo custo em sua implantação. Por causa do problema de imobilidade urbana 
generalizada apontado por Bartelt (2016) devido à prioridade dada ao automóvel, as grandes 
cidades brasileiras encontram-se afogadas em congestionamentos. Portanto, uma das dificuldades 
que os ônibus urbanos enfrentam são os congestionamentos da malha viária, que contribuem para 
o aumento de tempo que esse meio de transporte leva em seus deslocamentos. Tendo em vista 
essa problemática, muitas cidades têm adotado o sistema Bus Rapid Transit (BRT) como uma 
inovação para melhorar a mobilidade das cidades. 

O BRT é um sistema de transporte que surgiu em Curitiba, capital do Paraná, Brasil, resultante de 
um processo de sucessivas modificações no modo de operação e tipologia dos ônibus da cidade, 
cujo planejamento vinha sendo guiado pelo Plano Preliminar de Urbanismo, de 1965 (FANINI, 2016). 
Desde então, é uma das mais executadas ações de inovações no transporte urbano (RODRIGUES, 
2016). Essa modalidade de transporte relaciona-se diretamente à formação do sistema trinário, que 
compreende eixos viários com duas pistas para automóveis separadas no meio por uma via 
exclusiva, fisicamente apartada, para o ônibus coletivo, evitando que este passe por 
congestionamentos (FANINI, 2016). Outra característica marcante do sistema utilizado em Curitiba 
é o pagamento da passagem previamente à entrada na estação e embarque e desembarque no 
mesmo nível (Figura 2), favorecendo uma maior agilidade aos passageiros e tornando possível aos 
ônibus realizarem rápidas paradas em cada estação (LERNER, 2011). 
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Figura 2: Estação Marechal Floriano na Linha Verde do BRT de Curitiba. Destaque para o sistema trinário. 

Fonte: Mario Roberto Duran Ortiz, 2013. 

Fanini (2016) aponta que, embora possua baixo custo de implantação e, por esse motivo, seja 
bastante utilizado em países em desenvolvimento, o BRT apresenta desvantagens em relação ao 
transporte sobre trilhos, como a contribuição para a poluição do ar através do uso de diesel e 
degradação ambiental e paisagística, além de apresentar-se como potencial gerador de acidentes 
com pedestres, ciclistas e demais veículos que trafeguem por ruas transversais. Além disso, Bartelt 
(2016) destaca o caráter emergencial e provisório que o BRT possuía em seu início na capital 
paranaense, mas este se desenvolveu bastante por ser, conforme já dito, a alternativa menos 
dispendiosa para o transporte em massa, tendo se sobreposto ao transporte sobre trilhos por falta 
de recursos financeiros para a implementação deste. 

Apesar de todos os teste e experimentações, não existe um consenso atual, na literatura, sobre qual 
modal é merecedor de maiores investimentos no transporte coletivo. Para Lerner (2011), o 
transporte do futuro é o de superfície, por ser de construção mais rápida e ter um custo até 100 
vezes menor por quilômetro do que outras alternativas, além de poder se integrar perfeitamente 
ao metrô pré-existente das cidades. Ainda segundo o autor, para que isto seja possível, basta que 
se dê ao ônibus a mesma performance do metrô, no que o autor denomina metronização da 
superfície.  

Bartelt (2016, pp. 6-7), por outro lado, afirma que o sistema de transporte público curitibano “há 
tempos deixou de ser funcional e suficiente para a demanda”. Para o autor, o BRT, embora seja uma 
melhoria, é “míope frente aos desafios”, afirmando que o metrô continua a ser a melhor opção, pois 
está livre de congestionamentos na malha viária, pode ser operado com fontes de combustível 
renováveis, possui capacidade superior a qualquer ônibus e menor número de acidentes, além de 
alcançar maiores velocidades. Entretanto, observa-se que, de uma forma ou de outra, é importante 
que exista investimento em diferente modais, conforme seja a forma mais adequada de 
implantação segundo a necessidade local, e que eles estejam integrados entre si. 
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INTHEGRA TERESINA: NECESSIDADE, HISTÓRICO E IMPLANTAÇÃO 

O Plano de Desenvolvimento Sustentável – Teresina Agenda 2015, plano diretor da cidade reinstituído no 
ano de 2006, pouco fala sobre as mudanças pelas quais passaria o sistema de transporte coletivo, dando 
maior ênfase ao sistema viário em si e colocando como metas a construção de pontes, viadutos e a melhoria 
dos corredores de tráfego (Teresina, 2006, pp. 20-21). Sobre o transporte coletivo, menciona apenas que 
este teria “distribuição modal equilibrada, com deslocamentos mais rápidos, segurança e conforto para a 
população da cidade”, passando por um processo de modernização administrativa e prevendo alterações 
pontuais, como otimização das linhas e “implementação de sistema de transporte específico nas áreas 
específicas do Polo de Saúde, entorno dos Shoppings e área central”. 

Só em 2008, no Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Teresina (PDTMU), foi apresentado um 
novo sistema de transporte coletivo para a capital (TERESINA, 2008). O plano justifica a necessidade de 
intervenção devido à inadequação do sistema de linhas de características radiais, do bairro periférico ao 
centro, pois estas acabam gerando uma grande sobreposição de viagens no centro da cidade e nos 
corredores viários principais, quando a demanda de destinos é muito maior que a predominantemente 
oferecida até então: 

A criação de uma rede integrada de transportes coletivos, tratada de forma funcional e 
adequada, com locais específicos para a transferência de viagens, constitui uma condição 
necessária para o equacionamento dos múltiplos desejos de viagens que a população de 
Teresina demanda. (Teresina, 2008, p. 133) 

Além disso, o PDTMU destaca a importância do incentivo à utilização de outros modais que não o dos veículos 
motorizados, especialmente o automóvel. Segundo dados apresentados em 2008 em relatório para 
elaboração do próprio plano, o modo principal de deslocamento diário em Teresina era a pé em 32,60% dos 
casos, seguido pelo uso do automóvel, com 24,80%, e pelo transporte coletivo municipal, com 21,30% 
(TERESINA, 2008). O mesmo relatório também aponta que 56% do total viagens diárias realizadas pela 
população eram feitas em veículos motorizados e, destes, 56% eram realizadas em veículos individuais; além 
disso, o transporte privado era escolhido em 35% dos deslocamentos, contra 25% do transporte coletivo.  

Já a Agenda 2030 destaca o aumento do tempo de viagem do transporte coletivo de 68 minutos em 2008 
(contra 21 minutos do transporte motorizado individual) para 96 minutos em 2014 (STRANS apud TERESINA, 
2014), diagnóstico que revela uma piora significativa na mobilidade. Observa-se que os dados apontam para 
a necessidade de reformulação do sistema de transporte urbano, a fim de que este pudesse ser escolhido 
mais vezes pela população, objetivando diminuição do número de automóveis nas vias e um crescimento 
ambientalmente viável e oferecer menor tempo de deslocamento. Um novo sistema de integração, portanto, 
aparece como solução apresentada pelo PDTMU em 2008 para melhorar a mobilidade urbana do sistema de 
transporte público da capital (TERESINA, 2008). 

Entretanto, a primeira mudança significativa ocorrida no transporte coletivo, implementada em 2012, foi 

diferente em vários pontos do proposto no PDTMU, seguindo a proposta da integração, mas sob um 

planejamento diferente. O sistema de 2012 compreendia pegar duas linhas de ônibus pagando apenas uma 

passagem, desde que esse transbordo fosse realizado em um dos novos 15 pontos de integração localizados 

pela cidade, tendo o passageiro o tempo de uma hora e meia ou duas horas, a depender do bairro de origem, 

para realizar tal ação (Dias, 2012). Juntamente a essa medida, foram implantadas faixas exclusivas de ônibus 
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em 2012 (WENNER, 2012) e 2015 (G1 PI, 2015). Entretanto, conforme aponta a Agenda 2030, o sistema de 

integração implantado em 2012 foi ineficiente, pois ocorria predominantemente em terminais no centro da 

cidade, o que implicava em grandes percursos e, consequentemente, maior tempo de deslocamento 

(TERESINA, 2014). 

O novo sistema, denominado INTHEGRA Teresina, é um retorno ao proposto em 2008 pelo PDTMU, visando 
seguir o modelo da rede tronco-alimentada, contando com linhas alimentadoras, que devem levar os 
usuários dos bairros periféricos aos terminais de integração de sua zona, a partir dos quais deverão realizar 
transferência e seguir nas linhas troncais com destino ao centro da cidade. Além dessas duas linhas, existe a 
interterminal, que deve percorrer sua rota sem passar pelo centro, abrangendo todos os terminais de 
integração da cidade. O INTHEGRA compreende, também, a implantação de corredores exclusivos de ônibus 
com embarque e desembarque à esquerda e novas estações cobertas e climatizadas (Figura 3). 

 
Figura 3: Novo modelo de parada de ônibus na avenida Miguel Rosa (em cima). Terminal Bela Vista (em baixo). 

Fonte: Assis Fernandes/O Dia/Divulgação/PMT, 2017. 

Ao final das obras, serão oito terminais, que contam com bicicletário, em uma tentativa de se integrar a 
outros modais. Os terminais foram planejados para serem implantados nas quatro zonas da cidade, sendo 
dois em cada uma delas: os terminais Bela Vista e Parque Piauí na Zona Sul, Buenos Aires e Rui Barbosa na 
Zona Norte, Livramento e Itararé na Zona Sudeste. Quanto à Zona Leste, houve mudanças entre o previsto 
no plano diretor e o produto final, tendo apresentado alterações na localização da implantação de seus 
terminais: o Terminal Santa Lia e o Terminal Zoobotânico substituíram o Terminal da Piçarreira e o Terminal 
Santa Izabel, previstos no PDTMU. A figura 4 trata-se do mapa apresentado pelo PDTMU, com a primeira 
localização cogitada para os terminais e um esquema da rede proposta. A figura 5 mapeia os terminais e 
corredores como localizados atualmente. Em 13 de janeiro de 2015, a Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) 
anunciou em seu site oficial que a obra dos terminais, orçada em 30,1 milhões de reais, estava licitada, com 
previsão de 12 meses para sua execução (TERESINA, 2015). Entretanto, a previsão atual é de que o sistema 
só esteja funcionando completamente até o final de 2018 (SOARES FILHO, 2018). 
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Figura 4: Primeira localização apresentada dos terminais de integração e esquema da rede proposta. 

Fonte: Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Teresina, 2008. 
 

 
Figura 5: Localização final dos terminais, estações e corredores do INTHEGRA Teresina. 

Fonte: INTHEGRA Teresina, 2018. 
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Os terminais da Zona Sudeste foram os primeiros a serem finalizados, passando por uma fase de testes 
operacionais aos fins de semana a partir de junho de 2016 (CARPASO, 2016), assim como o Terminal Bela 
Vista da Zona Sul (CIDADE VERDE, 2017). No entanto, o primeiro corredor a operar todos os dias da semana 
com estações no canteiro central e corredores exclusivos para ônibus à esquerda foi o Corredor Sul, iniciado 
em 17 de março de 2018. Foram investidos por volta de 27 milhões de reais para a implantação desse 
corredor e de suas novas estações, pouco mais de 7 milhões para a construção do Terminal Parque Piauí 
(TERESINA, 2018c) e aproximadamente 5 milhões para o Terminal Bela Vista (CIDADE VERDE, 2017).  

O Corredor Sul é subdividido em Sul I, que possui como eixos principais as avenidas Henry Wall de Carvalho 
e Barão de Gurguéia, e Sul II, que compreende as avenidas Miguel Rosa e Professor Wall Ferraz (TERESINA, 
2018c). O primeiro possui 12 novas estações de embarque e desembarque de passageiros construídas junto 
ao canteiro central e, o segundo, possui 21 (TERESINA, 2018c). Ambos os corredores possuem a praça João 
Luís e a praça Saraiva como principais pontos de embarque e desembarque de passageiros no centro, pontos 
nos quais as linhas troncais iniciam o percurso de volta aos terminais (INTHEGRA, 2018). Os terminais, por 
sua vez, abrangem conjuntos de bairros diferentes, a depender da logística das linhas alimentadoras. 

Em pesquisa realizada pelos autores no dia 16 de março de 2018, anteriormente ao início das atividades do 
Corredor Sul, na Praça João Luís e na Praça Saraiva, 75% das pessoas entrevistadas afirmaram achar que o 
novo sistema de transporte coletivo não iria diminuir o seu tempo de viagem (Gráfico 1). Foram ouvidas 150 
pessoas e o índice de confiabilidade da pesquisa é de 95%. Esse resultado revela que a opinião da população 
teve pouca efetividade na elaboração do novo sistema, pois, no imaginário dessas pessoas, o INTHEGRA não 
atende às suas reinvindicações de melhoria. 

 
Gráfico 1: Resposta dos usuários do Corredor Sul ao questionamento: você acha que o INTHEGRA irá diminuir o seu tempo de viagem? 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Buscou-se, também, ouvir a opinião dos usuários sobre o sistema de integração em si. Muitos afirmaram não 
entender a necessidade da utilização de dois ônibus para se chegar ao centro da cidade, visto que, antes do 
INTHEGRA, apenas um era necessário. Outro motivo de questionamentos era o próprio conceito de 
integração, pois esta, antes do novo sistema, ocorria apenas no centro da cidade e quando era necessário 
trocar de ônibus a fim de ir de uma zona para outra. Agora, após a mudança, a integração ocorre também 
dentro da mesma zona, tornando necessário ao usuário pegar três ou quatro conduções para o transporte 
entre bairros periféricos situados em diferentes zonas da cidade. 

14%

75%

11%

SIM NÃO NÃO SOUBERAM
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O primeiro dia útil de funcionamento do Corredor Sul, em 19 de março de 2018, uma segunda-feira, foi 
marcado por desinformação e reclamação da população quanto ao funcionamento do novo sistema, com 
diversos problemas sendo apontador, como demora das linhas alimentadoras, dificuldade de entrada nos 
veículos devido ao amontoamento de pessoas e superlotação dos ônibus e dos terminais (G1 PI, 2018). De 
acordo com o gerente de planejamento da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (STRANS) 
Denílson Guerra, em entrevista ao telejornal Piauí TV no dia 19 de março de 2018, a quantidade de 
passageiros foi muito maior que a esperada, tornando inadequada a quantidade de veículos para a demanda 
de usuários e aumentando seu tempo de viagem, tendo sido necessário o aumento imediato da frota para 
amenizar esse problema inicial (GUERRA, 2018). Outro problema identificado que prejudicou a eficiência de 
tempo do transporte foi o processo de integração em si. Como os terminais são abertos, a integração entre 
as linhas alimentadoras e as linhas troncais ocorre dentro dos veículos, sendo necessário passar por suas 
catracas todas as vezes, ocasionando tempo considerável de espera e o grande amontado de pessoas que se 
observa na figura 6. 

 
Figura 6: Pessoas amontoadas à espera de poder entrar em ônibus troncal. 

Fonte: Júnior Feitosa/G1, 2018. 

No dia 25 de março de 2018, Francisco Nogueira, diretor de transportes da STRANS, em entrevista ao 
telejornal “Bom Dia Piauí”, afirmou que o fato de usuários terem mudado seu horário habitual de 
deslocamento, como sair mais cedo de casa por medo de atrasos, foi prejudicial para as previsões do número 
de pessoas que o sistema deveria comportar, este não estando preparado para o aumento dessa quantidade 
em determinados horários (NOGUEIRA, 2018a). O diretor de transportes também apontou que no horário 
de pico da manhã, entre as 5 e 7h30min da manhã, os ônibus deveriam sair, em média, a cada 11 minutos, 
mas os usuários amontoavam-se no primeiro que havia, contribuindo para que houvesse demora para sair e 
superlotação. 

O sistema passou por mudanças significativas em seu primeiro mês de funcionamento, visando atender às 
demandas da população usuária do transporte coletivo. Devido ao aumento no tempo de viagem e no 
número de ônibus que os usuários deveriam utilizar, estudantes universitários e secundaristas entregaram 
uma carta de reivindicações ao diretor de transportes da STRANS, Francisco Nogueira, em 11 de abril de 
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2018, tendo sido acordado o aumento no número de conduções diárias que poderiam ser utilizadas com os 
cartões de integração de 8 viagens para 12, bem como ampliação do tempo em que a integração poderia 
ocorrer, passando de duas horas para duas horas e meia (TERESINA, 2018b). Em entrevista disponível no 
canal do YouTube da Prefeitura Municipal, Francisco Nogueira ressalta que o aumento para 12 conduções 
diárias ocorreria por 60 dias, prazo após o qual essa quantidade seria reavaliada para o número mais 
adequado (NOGUEIRA, 2018b). Outra mudança ocorrida, anunciada em 18 de abril de 2018, foi a decisão do 
fechamento dos terminais, limitando seu acesso por meio do uso de catracas (TERESINA, 2018a), tendo em 
vista amenizar o amontoamento de usuários no momento da entrada no ônibus, pois o acesso poderá ser 
realizado pela porta traseira, não sendo mais necessária a passagem pela catraca dos veículos. 

Em entrevistas abertas realizadas pelos autores no dia 8 de junho de 2018 com usuários do Corredor Sul, 
buscou-se levantar informações sobre a situação do INTHEGRA e seus resultados após 84 dias de implantação 
do uso diário do novo sistema. Os usuários apontaram que, no horário da manhã, as linhas alimentadoras 
continuam a demorar a passar em seus bairros, algumas pessoas mencionando até mesmo a preferência por 
ir a pé para os terminais ou diretamente para as estações do BRT por ser mais rápido. Também foi 
mencionado que, em algumas estações do BRT, nem todos os aparelhos condicionadores de ar ficam ligados, 
tornando-as desconfortáveis. Também sobre as estações, algumas pessoas as caracterizam como seguras em 
relação ao tráfego de veículos, mas insegura em relação à segurança pública, pois o fato de elas terem apenas 
um acesso deixa os usuários temerosos por assaltos. À noite, é comum ver passageiros esperando pelos 
ônibus fora da estação, adentrando-a apenas quando visualiza sua condução a caminho. 

Foi apontado também que, durante a manhã, as linhas troncais não demoram a passar nas estações do 
corredor. Porém, no horário de pico do fim da tarde, os ônibus levam um longo tempo para aparecerem no 
centro e estão sempre lotados. Uma estudante universitária informou que seu tempo de viagem nesse 
horário, do lugar onde estuda na Zona Leste para um bairro da Zona Sul, onde mora, aumentou de uma hora 
para duas horas e meia, comentando que antes pegava apenas uma condução para chegar à sua casa, tendo 
agora que pegar três. Os usuários, no entanto, reconhecem que os trechos dos corredores exclusivos, como 
a avenida Miguel Rosa, estão mais ágeis, o que demonstra que os problemas de aumento de tempo são 
decorrentes da logística da integração e não do sistema de BRTs em si. Nota-se, também, a insuficiência de 
veículos e uma baixa quantidade de passageiros que cada ônibus pode comportar, contribuindo para 
aumento de tempo e lotação dos veículos. 

CONCLUSÃO 

Bartelt (2016) aponta que em Curitiba existem mais automóveis por habitante do que em qualquer outra 
capital brasileira. Depreende-se desse dado que a implantação do sistema de BRTs, mesmo com todo o seu 
reconhecimento nacional e internacional, trata-se de medida parcial para a solução do problema da 
imobilidade urbana. O investimento em outros modais e uma ampliação das opções de escolha de 
deslocamento fazem-se necessárias para que se evite a saturação do transporte por ônibus. Teresina 
apresenta outras opções de locomoção, como o VLT, inaugurado em 4 de junho de 2018 em substituição aos 
antigos trens da cidade. Realiza seu percurso em 26 minutos, bem abaixo da média de 96 minutos do 
transporte coletivo atual, a um preço de R$ 0,80 contra os R$ 3,60 da passagem de ônibus, e tem capacidade 
para até 600 pessoas (G1 PI, 2018; TERESINA, 2014). 

Observa-se também que parte da deficiência do INTHEGRA Teresina provém da sua parcialidade operacional, 
visto que é um sistema desenhado para operar como um todo, em todas as zonas da cidade e, no momento, 

10719



 

opera apenas nas Zonas Sudeste e Sul, tendo corredor exclusivo à esquerda em uso apenas nesta última. A 
inexistência atual de linhas interterminais que liguem todas as zonas da cidade sem que haja a necessidade 
de passar pelo centro é um dos motivos que implica na necessidade de pegar três ou quatro ônibus para o 
deslocamento interzonal, na maioria dos casos, e no excesso de pessoas nas linhas troncais. Espera-se que o 
funcionamento total do sistema ajude a melhorar tais problemas, com mais opções de linhas para 
deslocamento, entretanto só será possível avaliar essa hipótese quando o INTHEGRA estiver operando 
totalmente em toda a cidade.  
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LOCALIZACIÓN Y USOS DE EQUIPAMIENTOS OLÍMPICOS: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO POST-
JUEGOS  

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
Este artigo trata da relação entre a localização de diferentes tipos de equipamentos olímpicos e seus usos pós-
Olimpíadas no Rio de Janeiro. Deodoro e Barra da Tijuca foram as áreas escolhidas para o estudo em razão do maior 
número de equipamentos construídos para o megaevento. Para a coleta de dados foram realizadas 116 entrevistas com 
três grupos de usuários: trabalhadores das áreas olímpicas, moradores das imediações das áreas olímpicas e usuários 
dos equipamentos olímpicos e do seu entorno que não moram nas imediações. A análise dos dados foi realizada de 
acordo com a frequência e conteúdo dos pontos mencionados pelos entrevistados. Os principais resultados indicam 
problemas em relação ao uso e localização de equipamentos olímpicos nas duas áreas da cidade em razão, por exemplo, 
de alguns equipamentos não serem utilizados por pessoas que moram em áreas próximas. 
PALAVRAS-CHAVE: equipamento olímpico; localização pós-Olimpíadas; uso pós-Olimpíadas.  

ABSTRACT: 
This paper deals with the relationship between the location of different types of Olympic equipment and their post-
Olympics uses in Rio de Janeiro. Deodoro and Barra da Tijuca were the areas chosen for the study due to the greater 
number of equipment built for the mega event. For the data collection, 116 interviews were conducted with three groups 
of users: workers from the Olympic areas, residents of the Olympic areas and users of Olympic equipment and their 
surroundings that do not live in the vicinity. Data analysis was performed according to the frequency and content of the 
points mentioned by the interviewees. The main results indicate problems regarding the use and location of Olympic 
equipment in the two areas of the city due to, for example, some equipment not being used by people living in nearby 
areas. 
KEYWORDS: Olympic equipment; post-Olympics location; post-Olympics use.   

RESUMEN: 
Este artículo trata de la relación entre la localización de diferentes tipos de equipamientos olímpicos y sus usos post-
Olimpiadas en Río de Janeiro. Deodoro y Barra da Tijuca fueron las áreas elegidas para el estudio en razón del mayor 
número de equipamientos construidos para el mega evento. Para la colecta de datos se realizaron 116 entrevistas con 
tres grupos de usuarios: trabajadores de las áreas olímpicas, habitantes de las inmediaciones de las áreas olímpicas y 
usuarios de los equipamientos olímpicos y de su entorno que no viven en las inmediaciones. El análisis de los datos fue 
realizado de acuerdo con la frecuencia e contenido de los puntos mencionados por los entrevistados. Los principales 
resultados indican problemas con relación al uso y localización de equipamientos olímpicos en las dos áreas de la ciudad 
en razón, por ejemplo, de que algunos equipamientos no son utilizados por personas que viven en las cercanías. 
PALABRAS-CLAVE: Equipamientos olímpicos; localización post-olimpiadas; uso post-olimpiadas. 

10724



 
 

INTRODUÇÃO 

Os equipamentos olímpicos são vistos como ícones para os Jogos Olímpicos a partir de 1908, em Londres, 
quando a primeira infraestrutura é construída exclusivamente para atender ao megaevento. A partir de 
então, equipamentos olímpicos passaram a ter maior significado diante dos jogos. Com o tempo, as 
exigências do Comitê Olímpico Internacional para a construção dos equipamentos olímpicos aumentaram, 
bem como a quantidade de modalidades esportivas relacionadas ao megaevento. Tal fato contribuiu para 
que maior atenção fosse dada para o planejamento dessas instalações no tocante à localização na cidade e 
ao uso das mesmas no período pós-jogos olímpicos (SANTOS, 2015). 

Neste sentido, o COI (Comitê Olímpico Internacional) apenas indica que os equipamentos olímpicos devem 
estar localizados dentro dos limites da cidade-sede, tanto em áreas centrais quanto em áreas periféricas (IOC, 
2001), não havendo uma orientação sobre as localizações mais adequadas dos distintos equipamentos, tanto 
considerando o uso de tais equipamentos durante os jogos olímpicos quanto após a realização dos jogos.  

Embora o COI não defina as áreas para melhor localização das infraestruturas olímpicas, estudos indicam que 
situar esses equipamentos em áreas já consolidadas possibilita o aproveitamento de estruturas urbanas já 
existentes, que poderão ser utilizadas para dar suporte ao equipamento, como, por exemplo, facilidades no 
acesso, melhores meios de transporte e maior quantidade de serviços na região (RAEDER, 2010). Por outro 
lado, situar equipamentos olímpicos e, consequentemente, toda sua infraestrutura do entorno imediato em 
áreas nobres e consolidadas reforça ainda mais a desigualdade interurbana (MELO; GAFFNEY, 2010). Como 
mecanismo para evitar esse quadro de desiquilíbrio na distribuição dos investimentos na cidade, a instalação 
de equipamentos olímpicos em áreas carentes e em desenvolvimento pode indicar a preocupação no 
ordenamento do crescimento da cidade para áreas que precisam de investimentos. Primeiramente, é 
necessário encontrar uma área urbana que necessite de importantes requalificações e garantir que as 
carências da região podem ser supridas utilizando como solução a organização das Olimpíadas e a inserção 
de equipamentos olímpicos e sua infraestrutura imediata (SANTOS, 2015).  Ainda, investir em uma área 
degradada possibilita a criação de novas centralidades sócio-urbanas em conjugação com outras existentes 
(BORJA; CASTELLS, 1997; RAEDER, 2010). 

Além da localização dos equipamentos no tocante a áreas consolidadas ou em desenvolvimento, os 
equipamentos olímpicos podem estar dispostos conforme modelos centralizados ou descentralizados, estes 
bem menos adotados (Figura 1). Nas edições mais bem-sucedidas, como é o caso de Helsinque (1952), 
Barcelona (1992), Sidney (2000) ou Pequim (2008), optou-se por dispor os equipamentos em clusters dentro, 
na periferia ou fora da cidade (LIAO; PITTS, 2006).  A disposição dos equipamentos em clusters, tal como um 
Parque Olímpico ou Cidade Olímpica, é uma grande vantagem por conta da facilidade dos deslocamentos 
dos vários grupos de usuários (RAEDER, 2010; SANTOS, 2015), mas, em contrapartida, é necessário um 
grande espaço para a construção dos equipamentos, além de ser mais difícil a sua utilização pós-jogos (LIAO; 
PITTS, 2006).  
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Figura 1: Modelos de cidade Olímpica.  

Fonte: Liao e Pitts (2006). 

Adicionalmente, o uso de cada tipo de equipamento olímpico durante e após a realização dos jogos deve ser 
considerado em sua implantação de forma a rentabilizar o investimento inicial, promover atividades culturais 
e desportivas, aumentar o bem-estar da população e, sobretudo, evitar o abandono e o prejuízo que as 
construções possam causar,  já que é necessário que tais equipamentos atendam as necessidades da 
população após o término das Olimpíadas (RUBIO, 2007; RECHIA; SILVA, 2013; SANTOS, 2015).Todavia, o fato 
que várias cidades-sede venderam ou demoliram estádios (SEIXAS, 2010) e a existência de instalações 
esportivas abandonadas após o término de jogos olímpicos revela a importância da compreensão das 
relações entre as localizações dos distintos tipos de equipamentos olímpicos e os seus usos após a realização 
dos jogos (CORNELISSEN, 2009). Portanto, a falta de evidências conclusivas sobre as localizações adequadas 
de equipamentos olímpicos em relação aos seus usos pós-jogos justifica o objetivo desse artigo de investigar 
a relação entre a localização, tipos de equipamentos e usos pós-Olimpíadas do Rio de Janeiro.  

METODOLOGIA 

Duas áreas olímpicas na zona oeste do Rio de Janeiro, Deodoro e Barra da Tijuca (Figura 2), foram 
selecionadas para a realização da investigação. Apesar da área ser denominada como Deodoro, o complexo 
esportivo está localizado dentro da Vila Militar, um local planejado e considerado seguro. O Complexo de 
Deodoro abrigou para as Olimpíadas de 2016 as instalações do Circuito de Canoagem Slalom, Pista de BMX, 
Arena Deodoro, Centro de Hóquei sobre Grama, Pista de Mountain Bike, Arena de Rúgbi, Centro Nacional de 
Tiro Esportivo e combinado do Pentatlo Moderno, Centro Nacional de Hipismo e Piscina do Pentatlo 
Moderno. Essa região já usufruía de infraestruturas esportivas por conta dos jogos Pan-Americanos 
realizados em 2007, porém, melhorias foram realizadas para atender às exigências do COI (PREFEITURA DO 
RIO DE JANEIRO, 2014). 

10726



 
 

A Barra da Tijuca é um bairro em constante crescimento e foi escolhida para a construção do Parque 
Olímpico, local que abrigou a maioria das modalidades esportivas. Nesta área foi construída a Arena de 
Handebol, Centro de Tênis, Velódromo, Centro Aquático, Arena Rio e a Arena Carioca 1, 2 e 3. O Parque 
Aquático Maria Lenk, que também sediou os jogos Olímpicos no Parque da Barra da Tijuca, foi construído 
para os jogos Pan-Americanos de 2007 e sofreu apenas alterações para atender às condições do COI. O 
campo de Golfe também está localizado no mesmo bairro, porém, está a 3,6km de distância do Parque 
Olímpico (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2014).   

As áreas de Copacabana e do Maracanã também foram palco dos jogos Olímpicos de 2016, todavia, com 
menor destaque quanto à construção de novas infraestruturas. Ao contrário das demais regiões, Copacabana 
apenas serviu de apoio para algumas modalidades esportivas (marcha atlética, ciclismo de estrada, 
maratonas aquáticas, triatlo, vela, vôlei de praia, remo, canoagem e paratriatlo), enquanto que a região do 
Maracanã adaptou as instalações do Maracanãzinho, Parque Aquático Julio De Lamare, Estádio João 
Havelange e Sambódromo para sediar os jogos de futebol, vôlei, atletismo, maratona e tiro com arco 
(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2014). Por conta destas duas áreas não apresentarem novos equipamentos 
olímpicos permanentes, optou-se por definir como objeto de estudo as áreas olímpicas de Deodoro e Barra 
da Tijuca (Figura 2). Para esse estudo foram consideradas somente as instalações que poderiam ser utilizadas 
pela população. Em Deodoro considerou-se o Circuito de Canoagem Slalom, a Arena Deodoro, o Centro 
Nacional de Hipismo e a Piscina do Pentatlo Moderno. Na Barra da Tijuca considerou-se o Campo de Golfe e 
o Parque Olímpico, com exceção do Centro Aquático e da Arena de Handebol que estão sendo 
desmanchados. 

 

Figura 2: Áreas olímpicas no Rio de Janeiro – Deodoro e Barra da Tijuca. 
Fonte: Google Maps, 2017. 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas estruturadas nas duas áreas de estudo, com o intuito de 
aprofundar o conhecimento sobre a localização de cada tipo de equipamento esportivo e seus usos pela 
população pós-Olimpíadas. Optou-se por esse método por possibilitar a interação entre o pesquisador e o 
participante e, assim, o esclarecimento de eventuais dúvidas, além de poder ser aplicado a todos os extratos 
da população, facilitando o contato com pessoas idosas e analfabetos (REIS; LAY, 1995). 

Para atender o objetivo proposto nessa investigação, trabalhou-se com três grupos de usuários: (i) 
trabalhadores das áreas olímpicas (Complexo de Deodoro e Parque Olímpico da Barra da Tijuca), (ii) 
moradores das imediações das áreas olímpicas e (iii) usuários dos equipamentos olímpicos e do seu entorno 

Área Olímpica 
de Deodoro 

Área Olímpica da Barra 
da Tijuca 
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que não moram nas imediações. Para contatar e entrevistar os moradores das imediações das áreas 
estudadas, foi utilizada a distância de 500m da área residencial até a área olímpica, distância esta que a 
maioria das pessoas estaria disposta a caminhar (GEHL, 2014). Todavia, no que se refere aos moradores do 
entorno da Arena Deodoro e do Centro Nacional de Hipismo, localizados no Complexo de Deodoro, a 
distância considerada para contatar e entrevistar os moradores das imediações foi de 1km por conta dos 
equipamentos estarem situados em uma área militar em cujo entorno imediato existem apenas as 
residências dos militares. Os trabalhadores das áreas olímpicas e os usuários dos equipamentos olímpicos e 
do seu entorno que não moram nas imediações foram contatados dentro do Parque Olímpico de Deodoro e 
da Barra da Tijuca. 

As entrevistas foram realizadas nos dias 16, 17, 18, 19, 21 e 22 de novembro de 2017, em um total de 116, 
sendo 64 no Complexo de Deodoro e 52 no Parque Olímpico da Barra da Tijuca (Tabela 1). No tocante ao 
perfil dos entrevistados, a Tabela 2 apresenta a faixa etária e a renda mensal dos entrevistados por áreas de 
estudo. Destaca-se a dificuldade de entrevistar moradores do entorno do Campo de Golfe por conta de haver 
apenas condomínios fechados e a circulação ser caracterizada por veículos motorizados. Além disso, no dia 
da entrevista estava chovendo e não havia pessoas na rua. Com relação aos usuários do Campo de Golfe que 
não moram nas proximidades, não houve a permissão da área administrativa para entrevistá-los. Devido às 
dificuldades, foi entrevistado um trabalhador do Campo de Golfe. Com relação à amostra dos trabalhadores 
do Complexo de Deodoro, os quatro entrevistados correspondem a um trabalhador do Centro Nacional de 
Hipismo, um trabalhador da Piscina do Pentatlo Moderno e dois trabalhadores do Circuito de Canoagem 
Slalom. Destaca-se a dificuldade de encontrar trabalhadores dispostos a participar do estudo em razão dos 
equipamentos estarem situados em uma área militar e os trabalhadores não terem autorização para dar 
entrevistas. No que se refere aos trabalhadores da Barra da Tijuca, três entrevistados são trabalhadores na 
Arena 1, três são trabalhadores na Arena 3 e um é trabalhador no Campo de Golfe. Também houve 
dificuldade em encontrar trabalhadores na Barra da Tijuca pelo fato de alguns equipamentos estarem 
fechados. As entrevistas foram registradas oralmente através de um gravador e, posteriormente, foram 
transcritas. A partir da categorização das informações obtidas nas entrevistas, os dados foram analisados de 
acordo com a frequência, conteúdo e importância dos pontos mencionados pelos entrevistados (REIS; LAY, 
1995). 
 

Grupos de entrevistados 

Localização 

Complexo de Deodoro 
Parque Olímpico da 

Barra da Tijuca e  
Campo de Golfe 

Trabalhadores das áreas olímpicas 4 7 

Moradores das imediações das áreas olímpicas 26 41 

Usuários dos equipamentos olímpicos e do seu entorno que 
não moram nas imediações 

34 4 

Total 64 52 

Tabela 1: Relação do número de entrevistados com a localização e o grupo. 
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Grupos de entrevistados 

Faixa etária Renda mensal* 

Até 
19 

anos 

De 20 
a 59 
anos 

Mais 
de 60 
anos 

Até 1 
salário 
mínimo 

1 a 3 
salários 

mínimos 

3 a 5 
salários 

mínimos 

5 a 15 
salários 

mínimos 

Mais de 
15 

salários 
mínimos 

Complexo de Deodoro 5 51 4 10 29 9 5 - 

Parque Olímpico da Barra 
da Tijuca 

19 19 7 1 4 7 6 5 

Total 24 70 11 11 33 16 11 5 

*Salário mínimo = R$ 937,00. 

Tabela 2: Caracterização da amostra de entrevistados por faixa etária e renda mensal.  

RESULTADOS  

Deodoro: Circuito de Canoagem Slalom - Parque Radical 

O Circuito de Canoagem Slalom foi transformado no Parque Radical de Deodoro (Figura 3), constituído por 
uma piscina e a Pista BMX. Esta pista não está sendo utilizada pela população por precisar de auxílio e 
acompanhamento de profissionais para a prática do esporte. Conforme os dois trabalhadores entrevistados, 
a piscina é aberta aos domingos das 8h às 17h para a população e abriga até 3 mil pessoas Estes trabalhadores 
consideram adequada a localização da piscina por estar próxima a comunidades que não possuem outros 
locais de entretenimento. Conforme um trabalhador entrevistado, o local permite que as pessoas levem seu 
lanche e bebidas desde que não estejam em garrafas de vidro, evitando que os moradores gastem com 
produtos que são vendidos no local. Como aspectos negativos da piscina, um trabalhador citou o fato de 
abrir somente aos domingos e salientou que se abrisse nos demais dias da semana, as crianças poderiam 
usufruir mais da infraestrutura, principalmente nas férias de verão. 

 

Figura 3: Parque Radical de Deodoro. 
Fonte: Autor, 2017. 

Dentre os 17 moradores do entorno do Parque Radical que foram entrevistados, nove pessoas não 
frequentam o equipamento, duas pessoas já frequentaram, mas não vão mais ao local e seis pessoas 
afirmaram utilizar a piscina. Os principais motivos pelos quais os moradores não utilizam o equipamento 
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olímpico estão relacionados: (i) ao fato de abrir somente aos domingos, o que impossibilita as pessoas que 
trabalham nesse dia de aproveitarem a piscina; (ii) à falta de controle de quem frequenta o equipamento, 
pois não há fiscalização de pessoas com doenças de pele ou moradores de rua que utilizam a piscina; (iii) à 
falta de controle do uso de drogas; (iv) à falta de higiene relacionada à sujeira deixada pelas pessoas que 
levam seus lanches e às pessoas que fazem suas necessidades fora dos sanitários; e (v)  à falta de vegetação 
que faça sombra na piscina. Com relação aos motivos que levam os moradores a não frequentarem o 
equipamento, uma moradora do bairro afirma: 

Falta de organização, de higiene, de controle. Uma piscina pública tem que ter um controle 
de doenças de pele, tem que ter um médico. Não, aqui é aberto, qualquer pessoa pode 
frequentar, existe a frequência de moradores de rua, que não tem uma higiene, então 
entra, faz o que quer, sujeira, leva bebida, latinha. Enfim, desorganização total. 

Como forma de solucionar esses problemas, dois moradores sugeriram pagar uma taxa para a utilização do 
equipamento de modo a inibir que pessoas frequentem o local apenas para o uso de drogas e também para 
ajudar na taxa de limpeza. Outra proposta foi fazer carteirinha de frequentador do equipamento, como forma 
de manter um controle de quem está no local, além de maior atenção ser dada a exames médicos para que 
posteriormente a pessoa tenha acesso à piscina. O fato de abrir somente aos domingos foi mencionado por 
sete pessoas como um aspecto a ser melhorado. Embora a falta de atividades para a população não tenha 
sido citada como um problema, dois entrevistados afirmaram que a realização de aulas de ginástica para 
adultos e idosos e de atividades recreativas para crianças contribuiriam para o maior uso pelos moradores. 

Conforme as seis pessoas que frequentam o Parque Radical e as duas pessoas que já frequentaram o 
equipamento e atualmente não vão mais ao local, o acesso ao equipamento é adequado devido ao transporte 
público, localizado em frente ao parque. Com relação aos pontos positivos do equipamento, uma pessoa 
citou o fato do local ser seguro, outas seis pessoas afirmaram que o equipamento olímpico é adequado e 
bem mantido. Além disso, foi considerado por dois entrevistados como um equipamento de divertimento 
para as crianças em uma área de lazer próxima às moradias. As seis pessoas que frequentam o Parque Radical 
e as duas pessoas que já frequentaram o equipamento e atualmente não vão mais ao local citaram alguns 
aspectos negativos diferentes daqueles citados pelos moradores como justificativas para não frequentar o 
local. Cinco entrevistados destacaram a falta de segurança na área próxima à piscina por conta do grande 
número de pessoas no equipamento. Segundo estes entrevistados, quando acontece alguma briga, por 
exemplo, nada é feito, assim como em relação ao roubo e uso de drogas no local.  

Sintetizando, os resultados indicam que o Parque Radical possui problemas quanto ao uso pela população. 
Embora sua localização seja considerada pelos entrevistados como satisfatória, por conta do acesso através 
do transporte público, o equipamento é aberto somente aos domingos, o que impossibilita seu uso efetivo. 
Aspectos negativos relacionados à falta de higiene, à falta de controle de quem usa o equipamento e ao 
consumo de drogas dentro do parque também contribuem para que 11 moradores dentre os 17 
entrevistados não frequentem a piscina. Ainda que seis moradores entrevistados afirmem frequentar o 
equipamento, problemas como a falta de segurança e o uso de drogas também foram mencionados. 

Deodoro: Arena Deodoro 

A Arena Deodoro, também conhecida como Arena Juventude, está sob responsabilidade do exército e, 
conforme os resultados indicam, apenas eventos esporádicos acontecem. O equipamento está localizado 
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próximo à Avenida Brasil (Figura 4), via expressa mais importante do Rio de Janeiro, o que facilita o acesso 
de pessoas que vem de locais distantes. No dia 18 de novembro de 2017, ocorreu um campeonato de Jiu-
Jitsu na Arena Deodoro (Figura 4), onde 22 entrevistas foram realizadas. Dentre essa amostra, 12 pessoas 
estavam indo ao equipamento pela primeira vez, sete pessoas disseram ir sempre que há eventos de Jiu-
Jitsu, uma pessoa havia frequentado duas vezes e outra havia frequentado três vezes. As pessoas que 
estavam indo ao local pela primeira vez eram parentes ou amigos dos competidores. Destaca-se que dois 
entrevistados vinham de bairros próximos, distantes até 5km, cinco entrevistados vinham de bairros entre 
5km e 15km de distância, 10 entrevistados percorreram entre 15km e 30km para chegar até a Arena e cinco 
entrevistados percorreram mais de 70km. 

Todos os entrevistados avaliaram o acesso como adequado para chegar até o equipamento, 
independentemente do meio de transporte utilizado (carro, trem e ônibus). O fato de estar localizado 
próximo à Avenida Brasil foi citado como ponto positivo, além de estar situado dentro de uma área militar, 
o que, para quatro entrevistados, reforça a segurança no local. A Arena foi caracterizada como um lugar 
amplo, podendo sediar diferentes modalidades esportivas e refrigerada com ar condicionado. No tocante 
aos aspectos negativos, a falta de uso constante do equipamento e a falta de divulgação de outros eventos 
também foi citada por 10 entrevistados. Todas as pessoas da amostra afirmaram não ter conhecimento sobre 
a realização de eventos no local. 

 

Figura 4: Arena Deodoro. 
Fonte: Autor, 2017. 

Dentre os seis moradores entrevistadas na comunidade mais próxima, cinco nunca foram à Arena Deodoro 
e um morador foi ao local apenas uma vez para um batismo coletivo. A falta de divulgação de eventos abertos 
para a população foi citada por todos os entrevistados como justificativa para não frequentar o local. Além 
da maior divulgação de eventos, atividades para crianças, jovens e idosos foram citadas por dois 
entrevistados como atrativos que podem contribuir para maior utilização do equipamento. 

Esses resultados sugerem problemas no tocante à localização e ao uso do equipamento olímpico. Embora a 
localização tenha sido classificada como adequada por todos os respondentes, as pessoas do próprio bairro 
de Deodoro não utilizam o equipamento. Dentre os seis moradores entrevistados na comunidade próxima, 
apenas uma moradora afirmou ter ido ao local. Além disso, dentre os 22 entrevistados na Arena Deodoro, 
dois entrevistados moram a 5km do equipamento, não sendo considerados moradores das comunidades 
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próximas. Ainda que o equipamento tenha aspectos positivos com relação à ampla área e à refrigeração, o 
seu uso é esporádico. 

Deodoro: Centro Nacional de Hipismo  

Conforme os resultados obtidos nas entrevistas, o Centro Nacional de Hipismo (Figura 5) está sob 
administração dos militares. Segundo um trabalhador do equipamento, o local está aberto para a população 
nos dias que tem eventos, sendo os dias em que há maior número de pessoas. Em contradição, dentre os 11 
moradores entrevistados que moram no entorno, 10 não tinham conhecimento de eventos que acontecem 
no Centro de Hipismo. Os motivos pelos quais as pessoas não frequentam o equipamento olímpico estão 
relacionados à falta de divulgação de eventos e a falta de tempo e interesse pelo esporte. Dentre os 10 
moradores entrevistados, três ainda comentaram que teriam interesse de ir ao local para levar as crianças, 
porém não tinham o conhecimento de que a população poderia ir aos eventos. 

 
 

Figura 5: Centro de Hipismo, Deodoro. 
Fonte: Autor, 2017. 

Os moradores entrevistados sugeriram que as competições fossem divulgadas, para que a população 
pudesse conhecer e, talvez, desenvolver gosto pelo esporte, tendo em vista que a prática de hipismo não faz 
parte da cultura da cidade. Conforme o morador que frequenta o Centro de Hipismo, os eventos que 
acontecem são raros e ele tem conhecimento por ir até o local e ver faixas com a divulgação do evento. 
Ainda, todos os entrevistados afirmaram que a divulgação dos eventos necessita acontecer nas comunidades 
próximas, seja por faixas, seja por carros com alto-falantes. Também foram propostas pelos moradores 
entrevistados aulas comunitárias para as crianças e estudantes de escolas públicas, como forma de despertar 
desde cedo o interesse pelo esporte.  

Com relação à localização do equipamento, o morador entrevistado afirma que para o exército a localização 
do Centro de Hipismo é positiva, tendo em vista que os militares são os principais usuários do local, porém, 
para outras pessoas da área civil, por exemplo, que também tem interesse no esporte, talvez não seja 
positivo. Independentemente de quem usa o equipamento, o entrevistado afirmou que o acesso melhorou 
muito devido às obras viárias da via expressa Transolímpica. A tranquilidade foi mencionada como ponto 
positivo em razão da área militar ser considerada mais segura em comparação com outras localidades do Rio 
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de Janeiro. Em contrapartida, a falta de comércios no entorno do equipamento, caracterizado pela 
predominância de residências de militares, foi vista como aspecto negativo. 

Em síntese, a localização do Centro Nacional de Hipismo pode ser positiva considerando que a prática 
esportiva está ligada, principalmente, aos militares. Todavia, a falta de divulgação dos eventos nas 
comunidades próximas, assim como a falta de atividades para a população, se destacam como aspectos 
negativos. 

Deodoro: Piscina do Pentatlo Moderno  

Como último equipamento olímpico estudado na área de Deodoro, a Piscina do Pentatlo Moderno é utilizada 
somente por sócios. Conforme entrevista realizada com um trabalhador do local, a piscina é utilizada apenas 
para treinamentos dos sócios, não sendo liberada para atividades sociais e para a população em geral (Figura 
6). Segundo o trabalhador, a piscina está bem localizada não só por ter acesso pela estação de trem e pelo 
ônibus BRT (Bus Rapid Transit), mas também pelo fato de ser um equipamento esportivo naquela área da 
cidade. Segundo este entrevistado, as comunidades localizadas próximas da área militar onde está inserido 
o equipamento olímpico transmitem uma sensação de insegurança para os sócios da piscina. Conforme o 
entrevistado, “[...] o pessoal fica com receio de vir para essa área aqui”, porém, por ser uma área militar, o 
local é seguro. 

 

Figura 6: Atletas usando a Piscina de Pentatlo Moderno, Deodoro. 
Fonte: Autor, 2017.

Dentre os quatro usuários do equipamento entrevistados, dois deles percorrem diariamente acima de 8 
quilômetros para ir até o local e os outros dois percorrem acima de 35 quilômetros. As formas de locomoção 
variaram entre ônibus, carro e bicicleta, cujo acesso foi considerado por todos como adequado devido às 
facilidades de locomoção. Com relação aos pontos positivos da piscina, foram citadas a qualidade do 
equipamento olímpico e a localização, que foge da zona da Barra da Tijuca e zona sul, consideradas áreas de 
maiores investimentos. Como aspectos negativos da piscina foram citados a segurança, mesmo estando 
dentro de uma área militar, a falta de divulgação do local para outras atividades e não só para treinos 
profissionais e a falta de uma estrutura no entorno que pudesse ser utilizada também para corridas. Também 
foi sugerido que a piscina tivesse uma proteção para ser utilizada em dias de chuva, e que pudesse ser 
utilizada por crianças que têm interesse no esporte, possibilitando também a descoberta de novos talentos 
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em escolas de natação. Assim, a localização e o uso do equipamento não são satisfatórios, tendo em vista 
que os quatro entrevistados são de áreas afastadas e que o equipamento é destinado apenas a profissionais 
sócios, não possibilitando que os moradores das comunidades próximas usufruam do local. 

Barra da Tijuca: Campo de Golfe 

Conforme entrevista realizada com um trabalhador do Campo de Golfe, 90% dos frequentadores do local são 
da cidade do Rio de Janeiro, os outros 10% se referem às pessoas que estão na cidade a passeio, vindos de 
diversos lugares do Brasil. Segundo este trabalhador, o local contribuiu para o turismo na cidade. Além disso, 
a área onde o Campo de Golfe está situada é referência ecológica por conta do trabalho de recuperação 
ambiental (incluindo da vegetação nativa) ocorrida, o que atraiu animais como bicho preguiça, pássaros, 
jacarés e capivaras. 

O equipamento (Figura 7) é aberto para o público em geral, porém, apenas sócios podem jogar. Como forma 
de incentivar a participação de crianças no esporte, um projeto social com escolas públicas do Rio de Janeiro 
é realizado uma vez por mês. As escolas que têm interesse no projeto são cadastradas para que os alunos 
passem o dia no local, onde assistem palestras sobre o esporte e a educação ambiental, além de participarem 
de debates sobre sustentabilidade e preservação ambiental. Posteriormente, os alunos têm uma aula no 
Campo de Golfe. 

 

Figura 7: Campo de Golfe, Barra da Tijuca. 
Fonte: Autor, 2017 

Com base na entrevista do trabalhador, não há evidências conclusivas sobre o uso efetivo do local e sobre a 
sua lógica de implantação na Barra da Tijuca. Ainda, destaca-se que no dia 22 de novembro de 2017, dia da 
entrevista, o local estava com bastante movimento por estar sediando um Campeonato Internacional de 
Golfe. 

Barra da Tijuca: Parque Olímpico 

Conforme os resultados obtidos a partir das entrevistas com os trabalhadores do Parque Olímpico, a 
localização dos equipamentos na Barra da Tijuca foi uma oportunidade para dar uso a uma área que estava 
abandonada. O local que atualmente abriga o Parque Olímpico era caracterizado pelo autódromo, cuja 
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demolição foi realizada para dar lugar aos projetos do Pan-Americano de 2007. Conforme os seis 
trabalhadores entrevistados, a localização também se torna adequada devido ao fácil acesso a partir de linhas 
do BRT e pela via expressa Transolímpica que conecta a Barra da Tijuca dos Bandeirantes à Deodoro. 

No que se refere ao uso do Parque Olímpico, os trabalhadores afirmam que as pessoas têm acesso livre todos 
os dias à área aberta, o que possibilita a prática de esportes, caminhadas e corridas. Alguns eventos são 
gratuitos e abertos à população, como treinos de diferentes modalidades esportivas. Todavia, geralmente, 
os shows que ocorrem são eventos privados e a entrada só é permitida perante a apresentação do ingresso. 
Segundo um trabalhador da Arena 3, “[...] eu posso dizer especificamente dessa Arena da qual eu faço parte 
e ela está sendo usada de uma forma bem positiva. Com eventos, com as federações, com as crianças, com 
o esporte. Essa Arena tem sido bem aproveitada pela população e geralmente a entrada é gratuita”. Da 
mesma forma, todos os trabalhadores entrevistados afirmaram que diariamente acontecem treinos nos 
equipamentos de modalidades como ginástica, futsal, handball, badminton, tênis de mesa, box, power 
soccer, torneio de basquete, vôlei, karatê e ciclismo. Todavia, mesmo que esses treinos aconteçam de forma 
diária, um dos entrevistados afirmou que o parque ainda não oferece atrativos para a população, como, por 
exemplo, atividades de entretenimento. Outro trabalhador concluiu que se houvesse maior divulgação, até 
mesmo dos treinos que são abertos para a população, o local teria mais uso por aqueles que se interessam 
pelo esporte. Todos os trabalhadores entrevistados citaram a localização e a acessibilidade do Parque como 
positivos, além de um trabalhador também afirmar que o espaço dá oportunidade para escolas, crianças e 
pais praticarem algum esporte. Como pontos negativos do Parque Olímpico, dois trabalhadores 
entrevistados referenciaram a falta de uso pelos moradores do bairro, enquanto que outros três 
trabalhadores afirmaram que o espaço aberto do Parque Olímpico é muito quente e não há bebedouros ou 
quiosques para a venda de bebidas. 

Dentre os 41 moradores do entorno do Parque Olímpico que foram entrevistados, seis pessoas afirmaram 
nunca terem ido ao local e 35 pessoas afirmaram já terem visitado. Destes 35, 15 pessoas foram apenas às 
Olimpíadas e/ou ao Rock in Rio, seis entrevistados são crianças que estudam em uma escola particular 
localizada dentro do Parque, e somente 14 são frequentadores do Parque Olímpico.  

Conforme quatro entrevistados que nunca foram ao Parque Olímpico, o local é aberto apenas aos finais de 
semana e raramente eles têm conhecimento de eventos gratuitos para a população. Além disso, os 
entrevistados citaram como justificativa de não ir ao local: (i) o fato do condomínio em que moram oferecer 
áreas agradáveis de lazer, (ii) não gostarem dos tumultos que acontecem quando tem evento, (iii) o alto valor 
dos eventos privados e (iv) a falta de atividades de lazer. Como incentivo para as pessoas que não frequentam 
o Parque Olímpico começarem a utilizar o local, foram sugeridos: atrativos gratuitos, tendo em vista que os 
eventos frequentes no local são sempre pagos; a criação de espaços de convivência que atraísse a população, 
como espaços com cafés, bares e áreas com sombra; a liberação das quadras para o uso pela população; e a 
criação de espaços para os pets e campeonatos de skate. Ainda, conforme um entrevistado, “[...] não tem 
área verde. Durante o dia é muito quente e quando chega de noite, já que estamos perto da lagoa, esfria 
bastante [...] não é uma área confortável” (Figuras 8).   

De acordo com os 35 moradores entrevistados que foram ao Parque Olímpico, 11 frequentaram algum 
equipamento durante as Olimpíadas. Após o término dos jogos apenas um morador afirmou ter ido na Arena 
de Tênis para assistir um campeonato que era aberto à população. Porém, o entrevistado afirmou que soube 
do evento casualmente a partir da janela de sua casa e não a partir de divulgações. Além desse morador, as 
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seis crianças entrevistadas que estudam na escola particular situada na Arena Jeunesse (Arena Rio) também 
a utilizam semanalmente para suas aulas de educação física. 

 

Figura 8: Área pavimentada do Parque Olímpico, Barra da Tijuca. 
Fonte: Autor, 2017. 

Com relação aos aspectos positivos do Parque Olímpico mencionados pelos moradores entrevistados que 
frequentaram o local apenas durante as Olimpíadas e o Rock in Rio e pelos moradores entrevistados que 
utilizam o espaço com regularidade: cinco moradores acreditam que o Parque Olímpico é um local seguro; 
quatro moradores citaram que a construção do Parque Olímpico possibilitou o crescimento da região, bem 
como a valorização imobiliária; e dois moradores citaram a área aberta para realizar atividades físicas e o 
paisagismo. Outros aspectos abordados foram a limpeza do espaço e os eventos para crianças.  

No tocante aos aspectos negativos considerados pelos moradores entrevistados que frequentaram o Parque 
Olímpico apenas durante as Olimpíadas e o Rock in Rio e pelos moradores entrevistados que utilizam o 
espaço com regularidade: 13 entrevistados afirmaram não haver divulgação de eventos gratuitos; seis 
moradores citaram a falta de bares, restaurantes e bebedouros no Parque Olímpico; quatro moradores 
citaram o engarrafamento em dias de evento; três moradores mencionaram a insegurança no Parque 
Olímpico e a falta de boa administração; e dois moradores disseram que as instalações olímpicas estão 
abandonadas e que a área ao ar livre não é agradável. Outros aspectos mencionados estão relacionados à 
grande quantidade de mosquitos por conta da Lagoa Jacarepaguá, à falta de manutenção dos equipamentos 
e da área aberta e à falta de recursos para projetos sociais.  Como forma de solucionar estes problemas, nove 
moradores entrevistados afirmaram que poderiam acontecer atividades esportivas para as crianças, tendo 
em vista que o local é utilizado basicamente para shows privados. Conforme um morador entrevistado, seria 
importante ter “[...] um espaço em área comum de lazer para que as pessoas possam malhar, correr, jogar 
futebol, fazer algum tipo de esporte e não só utilizar esse espaço para exploração comercial de shows e 
eventos”. Segundo outra moradora que frequentou o Parque Olímpico no período das Olimpíadas e do Rock 
in Rio: 

No interior do parque sugiro áreas verdes e com sombras e pequenos eventos que 
movimentassem as pessoas, pois em dias que não há eventos de grande porte quase não 
se vê ninguém por ali. Às vezes vejo algumas pessoas fazendo exercício físico, como 
caminhada, na calçada em frente ao parque, mas o sol é muito forte e não há uma sombra. 
Poderia haver espaços no parque para crianças, para cachorros, para quem quer praticar 
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esportes. As quadras também poderiam ser aproveitadas acredito que com campeonatos 
ou até mesmo escolinhas esportivas ou algo semelhante. 

Outras soluções oferecidas pelos moradores para aumentar o uso do Parque Olímpico foram: (i) melhorar a 
divulgação dos eventos gratuitos que ocorrem no local, (ii) abrir o Parque Olímpico todos os dias da semana, 
(iii) permitir que os equipamentos olímpicos também sejam utilizados pela população, (iv) construir uma 
praça de alimentação e (v) melhorar a segurança. Ainda no que se refere às melhorias no Parque Olímpico, 
uma das crianças entrevistadas que estuda na escola localizada dentro do Parque Olímpico questionou o 
legado olímpico no tocante à construção de uma escola pública. Quando o Rio de Janeiro se candidatou para 
sediar as Olimpíadas de 2016, havia o projeto de que a Arena do Futuro seria transformada em uma escola 
pública após o término dos jogos, porém, o equipamento olímpico continua no local sem qualquer tipo de 
uso (Figura 9). Segundo um trabalhador entrevistado: 

 
A Arena do Futuro seria desmontada para ser transformada em escola, só que hoje não se 
sabe de quem é esse custo. Então, a Arena está desativada e não se sabe o que vai fazer. Se 
realmente vai desmontar. Só para desmontar parece que são 70 milhões e para montar, 
transformar em escola... agora está se chegando à conclusão que de repente é mais fácil 
desmontar, virar sucata e fazer escolas de outros materiais que é muito mais barato. 

 
 

Figura 9: Arena do Futuro, no Parque Olímpico, Barra da Tijuca. 
Fonte: Autor, 2017. 

No que se refere à localização de cada equipamento olímpico a partir das entrevistas com os moradores dos 
arredores do Parque Olímpico, 28 pessoas consideram adequadas estas localizações, porém, os 
respondentes não consideraram as atividades que estão sendo realizadas em cada equipamento, pois não 
sabiam até que ponto estavam sendo utilizados pelas pessoas. As respostas estiveram baseadas no quanto a 
inserção dos equipamentos transformou o bairro e a vida dos que moram no entorno. Todavia, quatro 
pessoas responderam que os equipamentos olímpicos poderiam estar em áreas mais carentes da cidade, 
como forma de aumentar o desenvolvimento de bairros que precisam de infraestrutura. Conforme um 
morador entrevistado, durante o período dos Jogos Olímpicos a concentração de equipamentos em uma 
mesma área facilita a locomoção das pessoas, porém, após o término do megaevento seria interessante se 
os equipamentos estivessem distribuídos na cidade. 
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Além dos moradores entrevistados, quatro pessoas foram entrevistadas dentro do Parque Olímpico, 
moradores de Belford Roxo (localizado a 39 quilômetros do Parque Olímpico). Estes entrevistados estavam 
no Parque exclusivamente para um evento de Karatê que estava acontecendo no Velódromo no dia 17 de 
novembro de 2017. Para esse grupo de usuários, a natureza, a conservação do espaço, o ambiente agradável 
e a segurança foram considerados como aspectos positivos, enquanto que a distância percorrida para chegar 
de suas casas até o Parque Olímpico foi citada como aspecto negativo. Com relação à localização do Parque 
Olímpico, os entrevistados a consideraram adequada, porém uma pessoa afirmou que “[...] é longe, é difícil 
de vir para cá se não alugar um ônibus ou vir de carro. De onde eu venho tem que ir para outro lugar para 
pegar o BRT, fica contramão”. No tocante às melhorias no Parque Olímpico para a melhor utilização pela 
população, os usuários entrevistados que não moram nas imediações citaram melhorias no transporte, a 
liberação das quadras para o uso pela população e a divulgação de eventos esportivos gratuitos. 

Em síntese, as entrevistas realizadas com os trabalhadores do Parque Olímpico indicam que o uso dos 
equipamentos é satisfatório em razão da sua utilização para treinamentos e campeonatos profissionais. Em 
contraposição, as entrevistas realizadas com os moradores das imediações dos equipamentos olímpicos 
apontam que o uso tanto da área aberta quanto dos equipamentos não é satisfatório, tendo em vista que 
somente 14 pessoas, dentre a amostra de 41 entrevistados, utilizam o espaço aberto do Parque Olímpico e 
apenas um morador utilizou um equipamento olímpico após os -jogos.  Esse baixo índice de frequentadores 
está relacionado, principalmente, ao local não ser aberto durante a semana para a população, à falta de 
divulgação de eventos gratuitos, à falta de atividades esportivas e de entretenimento, e à insegurança. As 
entrevistas com os usuários do Parque Olímpico que não moram em suas imediações revelam a dificuldade 
desse público frequentar o local, tendo em vista que estas pessoas estavam utilizando o Parque Olímpico 
pela primeira vez em razão de um evento de Karatê. Devido à distância de suas casas até a Barra da Tijuca e 
pela falta de transporte público para chegar ao local, o uso dos equipamentos e de seu entorno para fins de 
entretenimento não é frequente. 

CONCLUSÃO  

Com base nos resultados obtidos com os moradores da comunidade do entorno do Parque Radical, em 
Deodoro, e com os trabalhadores, a localização do equipamento torna-se adequada por possibilitar a 
existência de uma área de lazer em uma região da cidade em que há carência de entretenimento. Contudo, 
a piscina apresenta muitos problemas quanto ao uso. Além de abrir apenas um dia da semana, problemas 
como a falta de controle, de higiene, de segurança e de atividades recreativas contribuem para que os 
moradores não a utilizem. Assim, melhorias na própria administração do Parque Radical podem contribuir 
para o maior uso pela população. 

Com relação à Arena Deodoro, as entrevistas realizadas com os moradores das comunidades próximas e com 
os usuários do equipamento olímpico que não moram nas imediações sugerem que a Arena possui 
problemas quanto ao uso e à localização. Conforme os resultados obtidos, as pessoas que moram nas 
imediações não usufruem do equipamento, principalmente, pela falta de divulgação. A localização do 
equipamento é questionada por conta do seu uso estar relacionado ao público que vem de outras áreas da 
cidade e não às pessoas que moram nas proximidades. Porém, essa falta de uso pode estar ligada não só  à 
falta de divulgação dos eventos esporádicos que ocorrem, mas à falta de diferentes eventos esportivos e de 
entretenimento que atendam, principalmente, jovens e crianças.  Logo, o uso do local seria mais significativo 
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se diferentes eventos esportivos e de entretenimento acontecessem com frequência e que houvesse 
divulgação dos mesmos nas comunidades próximas.   

A partir das entrevistas realizadas com os moradores do entorno do Centro Nacional de Hipismo, em 
Deodoro, destaca-se que os militares são os principais usuários do equipamento, o que torna lógica a 
implantação desse equipamento na atual área da cidade. Porém, conforme os 11 moradores entrevistados, 
apenas um frequenta o Centro de Hipismo para assistir treinos e campeonatos, o que evidenciou a falta de 
divulgação de eventos no local abertos ao público. Embora o equipamento possa estar sendo utilizado com 
frequência, esse público tende a não ser moradores do entorno, não havendo a existência! de atividades 
recreativas para crianças, atividades estas que poderiam aproximar a comunidade do esporte e possibilitar 
maior uso do local. 

No que se refere à Piscina do Pentatlo Moderno, em Deodoro, os resultados indicaram que o equipamento 
é utilizado apenas por treinadores sócios, o que impossibilita que moradores das comunidades próximas 
usufruam do local. Além disso, os usuários entrevistados que estavam utilizando a piscina não moram nas 
imediações, indicando que esse equipamento poderia estar localizado em outra área da cidade.  

Os resultados provenientes da entrevista realizada com um trabalhador no Campo de Golfe, localizado na 
Barra da Tijuca, indica que o equipamento está em uma localização adequada e com uso efetivo, embora não 
tenha sido possível entrevistar e saber as opiniões dos moradores do entorno e dos usuários do equipamento 
que não moram nas imediações. 

No tocante aos equipamentos dispostos no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, os trabalhadores afirmam o 
uso constante do local, tanto com treinos de profissionais no interior dos equipamentos olímpicos quanto na 
área externa para atividades diversas pelos moradores locais. Porém, os moradores locais entrevistados 
indicam que o Parque Olímpico não tem um uso satisfatório em função, principalmente, de não ser aberto 
durante a semana para a população, da falta de divulgação de eventos gratuitos, da falta de atividades 
esportivas e de entretenimento, e devido à insegurança. 

A partir desse estudo, conclui-se que a maioria dos equipamentos construídos para as Olimpíadas de 2016 
no Rio De Janeiro tende a ter problemas quanto à sua localização e/ou ao uso pelos moradores locais. 
Conforme os estudos de Liao e Pitts (2006), a disposição dos equipamentos em clusters, sendo um deles o 
Parque Olímpico, seria uma grande vantagem por conta da facilidade dos deslocamentos dos vários grupos 
de usuários durante os jogos. Todavia, quando o uso desses equipamentos não corresponde às necessidades 
dos moradores do entorno no período pós-jogos, não existem benefícios neste período em localizar a maioria 
dos equipamentos dentro da mesma área. Assim, existe a necessidade de estudos mais aprofundados para 
investigar as localizações mais adequadas de equipamentos olímpicos, assim como de outros equipamentos 
para megaeventos, que venham a atender as necessidades de áreas urbanas mais carentes incluindo aquelas 
da população em seus entornos. 
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RESUMO: 
O Grande Pirambú, na costa oeste de Fortaleza, constitui o 7º maior aglomerado subnormal do país (IBGE,2010) e 
caracteriza-se pela grande concentração de assentamentos com diversos graus de informalidade e precariedade, e 
que historicamente têm sofrido ameaças de remoções ou têm seus direitos urbanos básicos negados pela sua 
condição de insegurança jurídica de posse da terra. Aprovado em 2005, o Projeto Vila do Mar impõe uma mudança de 
paradigma de ação sobre esses territórios informais ao propor ações de regularização fundiária e de requalificação 
urbana para a região. O artigo propõe uma análise das intervenções implantadas pelo projeto, em particular no que se 
refere às condições de mobilidade urbana e acessibilidade espacial. Questionou-se de que forma o Estado agiu para 
melhorá-las e se estas intervenções foram de fato inclusivas em relação à população local. Utilizando-se de análise 
bibliográfica e da criação de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), verificou-se que o traçado de uma avenida 
litorânea possibilitou maior integração das ruas internas da região com a malha viária da cidade e acesso a serviços 
públicos. Por outro lado, a concentração dos investimentos do projeto na orla em detrimento das necessidades 
específicas de deslocamento dos residentes do Grande Pirambú, atuou no sentido inverso perpetuando uma condição 
de graves restrições de mobilidade urbana que se deve em grande medida a pouca disponibilidade de terra.  
PALAVRAS-CHAVE: mobilidade urbana; acessibilidade espacial; direito à cidade; Grande Pirambú. 

ABSTRACT: 
The Grande Pirambú, on the west coast of Fortaleza, is the 7th largest sub-cluster in the country (IBGE, 2010) and is 
characterized by a large concentration of settlements with varying degrees of informality and precariousness, and that 
have historically been threatened with removals or had their urban rights denied by their condition of legal insecurity 
of properity ownership. Approved in 2005, the Vila do Mar Project imposes a change of paradigm of action on these 
informal territories by proposing land regularization and urban requalification actions for the region. The article 
proposes an analysis of the interventions implemented by the project, in particular regarding the conditions of urban 
mobility and space accessibility. It questioned how the State acted to improve them and whether these interventions 
were in fact inclusive of the local population. Using a bibliographic analysis and the creation of a Geographic 
Information System (GIS), it was verified that the construction of a coastal avenue made possible a greater integration 
of the internal streets of the region with the city's road network and access to public services. On the other hand, the 
concentration of investments on the seafront in detriment to the specific necessities of displacement of the residents of 
the Grande Pirambú acted in the opposite direction, perpetuating a condition of severe restrictions of urban mobility 
that to a great extent is due to the little availability of land. 
KEYWORDS: urban mobility; physical accessibility; right to the city; Grande Pirambú. 
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RESUMEN: 
El Grande Pirambú, en la costa oeste de Fortaleza, constituye el 7º mayor aglomerado subnormal del país (IBGE, 2010) 
y se caracteriza por la gran concentración de asentamientos con diversos grados de informalidad y precariedad que 
históricamente han sufrido amenazas de remociones o tienen sus derechos urbanos básicos negados por su condición 
de inseguridad jurídica de posesión de la tierra. Aprobado en 2005, el Proyecto Vila do Mar impone un cambio de 
paradigma de acción sobre esos territorios informales al proponer acciones de regularización agraria y de 
recalificación urbana para la región. El artículo propone un análisis de las intervenciones implantadas por el proyecto, 
en particular en lo que se refiere a las condiciones de movilidad urbana y accesibilidad espacial. Se cuestionó de qué 
forma el Estado actuó para mejorarlas y si estas intervenciones fueron de hecho inclusivas en relación a la población 
local. Se utilizó el análisis bibliográfico y la creación de un Sistema de Información Geográfica (SIG), se verificó que el 
trazado de una avenida costera posibilitó una mayor integración de las calles internas de la región con la malla vial de 
la ciudad y acceso a servicios públicos. Por otro lado, la concentración de las inversiones del proyecto en la orilla en 
detrimento de las necesidades específicas de desplazamiento de los residentes del Grande Pirambú, actuó en el sentido 
inverso perpetuando una condición de graves restricciones de movilidad urbana que se debe en gran medida a la poca 
disponibilidad de tierra. 
PALABRAS-CLAVE: movilidad urbana; accesibilidad física; derecho a la ciudad; Grande Pirambú. 
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INTRODUÇÃO 

As condições de desigualdade e exclusão urbana na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, 
localizada no Nordeste do Brasil, podem ser traduzida em dados urbanísticos: com aproximadamente 2,4 
milhões de habitantes (IBGE, 2010), aproximadamente 44% moram em assentamentos precários, 
considerando dados do Plano Local de Habitação de Interesse Social de 2011 (Fortaleza, 2011).  Dentre 
eles, o Grande Pirambú, na costa oeste da cidade, formado pelos bairros Pirambú, Cristo Redentor e Barra 
do Ceará, constitui o 7º maior aglomerado subnormal do país, com 42.878 habitantes, segundo o IBGE 
(2010). Ao longo de sua história, o Grande Pirambú sofreu inúmeras ameaças de remoção e foi excluído de 
políticas públicas voltadas às reais necessidades de sua população. O Projeto Vila do Mar, concebido pela 
Prefeitura Municipal de Fortaleza e aprovado em 2005, representa um ponto de inflexão no paradigma 
então vigente de intervenção em assentamentos informais, ao propor ações de requalificação urbana e 
regularização fundiária.  

O artigo propõe uma análise das intervenções implantadas com o Vila do Mar, tendo como enfoque a 
mobilidade urbana e a acessibilidade espacial1, e parte das seguintes questões: para quem o Estado garante 
o direito a deslocar-se na cidade? Houve um entendimento da dinâmica de fluxos da população 
(principalmente da população de maior vulnerabilidade e restrições de mobilidade, como pessoas com 
deficiência e idosos)? Estas intervenções foram de fato inclusivas em relação à população local, ou revelam 
intrinsecamente o anseio por permitir acesso à orla para outros grupos sociais? Quais as condições da 
acessibilidade espacial interna do Pirambú e de que forma o Estado agiu para melhorá-las? A compreensão 
sobre o fenômeno da informalidade urbana que fundamenta o Projeto Vila do Mar difere do entendimento 
que historicamente norteou outras intervenções estatais em assentamentos informais que tende a não 
considerar as demandas espaciais dos moradores devido ao seu status de ilegalidade?  

Utilizando-se de análise bibliográfica e da criação de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), verificou-
se a concentração dos investimentos do projeto na orla e desatenção às demandas internas do Grande 
Pirambú, onde, historicamente, a falta de disponibilidade de terra ocasionou graves restrições de 
mobilidade e acessibilidade espacial. Estes resultados nos fazem questionar até que ponto o Projeto Vila do 
Mar abandona a priorização de interesses turísticos que tem sido imposta pelo Estado na orla de Fortaleza 
em detrimento da população local. Observa-se ainda que a priorização pela abertura de vias para 
automóveis, onde este é inacessível para grande parte da população, finda por esterilizar estes espaços, 
fragmentar suas memórias e tendem a impor a lógica reducionista e autoritária de interesses privados, em 
detrimento das necessidades específicas de deslocamento dos residentes. Advoga-se, portanto, neste 
artigo, por uma análise que busca colocar no centro do debate o receptor direto da política pública – o 
morador - e suas necessidades de deslocamento, a partir de uma visão holística do contexto de exclusão 
urbana e social de uma metrópole brasileira e sua densa trama de atores.  

O artigo está estruturado em cinco tópicos. O primeiro tópico aborda a dimensão da problemática da 
mobilidade urbana em assentamentos informais na perspectiva do direito à cidade. O segundo tópico, 
através de uma abordagem descritiva, caracteriza o fenômeno da informalidade urbana em Fortaleza, 

                                                           
1 Neste artigo, utilizamos o termo acessibilidade em seu sentido mais amplo, ligado ao conceito de mobilidade urbana e 
acessibilidade espacial para designar a acessibilidade física na qualidade do ambiente construído, no caso dos espaços públicos e 
vias, incluindo os passeios. 
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considerando as condições de moradia do Grande Pirambú e as principais dificuldades dos moradores. Na 
escala do assentamento, o terceiro tópico lança um entendimento sobre os padrões de deslocamento, as 
especificidades da morfologia urbana produzida via informalidade, buscando entender as relações sociais e 
práticas urbanas dos moradores. O quarto tópico analisa as regulações e os projetos desenvolvidos para a 
região do Grande Pirambú. Finalmente, o quinto tópico analisa o Projeto Vila do Mar, contrastando seu 
discurso à execução, e os efeitos provocados pelas ações do projeto nas relações de mobilidade e 
acessibilidade espacial dos moradores. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE INFORMALIDADE, MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE ESPACIAL 

O fenômeno da informalidade urbana tem sido observado em diferentes contextos, nacionais e 
internacionais, trazendo à luz os paradoxos das relações entre o Estado, a sociedade civil e o capital e suas 
implicações na cidade. Na América Latina, os assentamentos informais constituem grande parte do tecido 
urbano, e se por um lado impõem fardos jurídico, social, ambiental, político e econômico aos moradores 
dos assentamentos informais, à população urbana em geral e às cidades (FERNANDES, 2012), por outro, 
estabelecem uma via para questionar regulações que não são de fato equitativas com toda a população, 
estando estas inclusive entre as principais causas desse fenômeno.  

Embora este fenômeno não se limite às populações de baixa renda, a exemplo dos loteamentos ilegais de 
classe média e alta, o poder econômico parece ter papel decisivo para definir a soberania e legitimidade 
sobre que tipologia de informalidade é aceita, seja pela anuência do Estado ou mudança nas regulações, e 

que tipologia é reprovada (FREITAS, 2009; ROY, 2009). No contexto das últimas décadas, onde a crise de 
representação democrática tem produzido um quadro de exceção, a informalidade emerge como 
possibilidade para a realização de novas formas de cidadania construídas a partir de baixo através da ação 
direta dos cidadãos, fenômeno designado por Holston (1998) como cidadania insurgente.  

Vale salientar, todavia, que no contexto das cidades latino-americanas, em um cenário assimétrico de 
exclusão, a informalidade representa, muitas vezes, a única alternativa possível de acesso à moradia para a 
população de baixa renda, excluída do mercado formal devido à reduzida oferta de terrenos urbanizados a 
preços acessíveis a amplos setores da população, contribuindo assim para a perenidade do fenômeno 
(SMOLKA, 2003). Dessa forma, a ausência - ou o planejamento seletivo do Estado - têm provocado um 
modelo de urbanização inverso, ou seja, o crescimento das cidades tem se dado através de processos de 
ocupação informal e posterior regularização, ao invés da garantia prévia de solo urbanizado a um preço 
acessível, principalmente para a população de baixa renda.  

Esta conjuntura apresenta-se como um grande desafio para os planejadores urbanos. Das alternativas 
possíveis, os processos de regularização urbanística e fundiária de assentamentos informais representam 
esforços para melhorar as condições socioespaciais e integrar estas áreas ao tecido urbano formal. No 
sentido de garantir o acesso à cidade, a moradia assume papel primordial, redimensionando o conceito de 
habitação, na medida em que sugere um diálogo com a estrutura social urbana através da possibilidade de 
acessar espaços e serviços públicos, comércios, espaços de culto religioso, etc., ou seja, toda a 
complexidade de usos componentes de uma cidade. É na operacionalidade deste diálogo que a mobilidade 
urbana representa um elemento chave, materializando canais de acesso à cidade e, portanto, 
concretizando a inclusão urbana. As ruas funcionam como “meios legais de acesso” para seus habitantes, 
sua obstrução ou conexão em relação à malha urbana pode representar direitos dados ou suspendidos, 
restringindo ou melhorando o acesso de usuários às atividades desejadas (CARDOSO, 2007). 
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As regularizações, no entanto, representam políticas de caráter curativo e podem ser responsáveis por 
resultados perversos e não previstos (SMOLKA, 2003). Moretti (1997, p.14) alerta que se deve atentar às 
sérias limitações de recursos financeiros na urbanização de espaços destinados à parcela da população de 
menor renda para estabelecer critérios de urbanização mais pactuados com a realidade, porém há também 
o risco de se levar em conta apenas estas limitações, oficializando padrões utilizados nas ocupações 
espontâneas, por vezes subumanos. Para o autor, o equilíbrio das regulações é um “fio de navalha” que 
deve ser alcançado através de critérios baseados no desempenho específico de cada caso. 

No âmbito da mobilidade urbana, os processos de regularização podem ser responsáveis por consolidar a 
má qualidade urbana e as condições precárias de acessibilidade espacial, a exemplo das vielas, calçadas 
estreitas ou inexistentes, sucessão de desníveis, etc. o que inviabiliza o pleno acesso à cidade, 
principalmente por grupos mais vulneráveis em relação à locomoção: pessoas com deficiência (seja ela de 
natureza espacial, mental, intelectual ou sensorial), idosos, obesos, etc. Nesta discussão, Mamede (2011, 
p.25) coloca o conceito de visitabilidade, ou seja, a condição mínima para acesso de um determinado 
ambiente construído, e a construção de rotas acessíveis2 como estratégias possíveis de implementação de 
acessibilidade em áreas informais. 

Assim, os processos de regularização destas áreas requerem um entendimento transversal sobre os 
deslocamentos da população residente. A priorização pela abertura de vias para automóveis, por exemplo, 
principalmente em assentamentos precários, onde este é inacessível para grande parte da população, faz-
nos questionar: para quem o Estado garante ou prioriza o direito a deslocar-se na cidade? Cardoso (2007, 
p.16) nos chama atenção para o fato de que: 

Quando os padrões espaciais das ações de melhoria são acriticamente transferidos de 
áreas formais para áreas informais, os habitantes pobres são expelidos dos 
assentamentos, e as áreas melhoradas são redirigidas para segmentos de classe média 
baixa da sociedade, que também são penalizados pela escassez de habitação. 

Para a autora, estes espaços informais são quase sempre assíncronos e raramente fazem sentido para 
aqueles que não o habitam, porém ordem e estrutura existem no espaço ‘abstrato’ e na forma ‘construída’ 
(CARDOSO, 2007), deste modo: 

...soluções de melhoria para espaços produzidos informalmente não devem ser 
comprometidas por padrões formais e sim negociadas com a comunidade de usuários. A 
estrutura existente deve ser considerada e avaliada para evitar imposições arbitrárias ou 
ordem simplificadora. (CARDOSO, 2007, p.60) 

Moretti (1997, p.15) aponta que os projetos de regularização encontram grandes limitações na própria 
legislação urbanística. Na questão do desenho do sistema viário, que no Brasil é regido pelo Poder Público 
Municipal, “são privilegiados os projetos com sistema viário em malha, com vias relativamente largas, e o 
acesso direto das edificações às vias com circulação de veículos” (MORETTI, 1997, p.15), porém esta 
dificuldade de estabelecer padrões geométricos e critérios diferenciados da realidade formal, acaba 
inviabilizando propostas ou aumentando excessivamente seus custos.  Dado este contexto, o autor conclui: 

                                                           
2 A NBR9050/2015 define rota acessível como “trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecte os ambientes externos ou 
internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas 
com deficiência e mobilidade reduzida.” (ANBT, 2015, p.5). 
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É, porém, contraproducente tentar assegurar boa qualidade do projeto urbanístico 
através da lei; este procedimento tem como subproduto a tendência ao 
superdimensionamento, geração de conflitos no sistema viário e acréscimo desnecessário 
de custos. Recomenda-se que os parâmetros técnicos voltados à garantia do padrão de 
qualidade do projeto do sistema viário sejam apresentados na forma de um guia de 
orientação à elaboração dos projetos, sem caráter de norma ou lei (MORETTI, 1997, p.63). 

Assim, entende-se a importância das vias como meios facilitadores para garantir o acesso à cidade, aos 
serviços de segurança, limpeza, saúde, e transporte públicos, possibilitando o fluxo de ônibus, viaturas, 
ambulâncias, etc. Porém, não se pode partir de uma visão reducionista, impondo em assentamentos 
informais uma morfologia alheia à realidade local. A priorização do automóvel, através de políticas e 
planejamentos rodoviaristas tem sido um modelo nocivo no urbanismo brasileiro e tem seu rebatimento na 
regularização de assentamentos informais precários, o que muitas vezes finda por esterilizar estes espaços, 
fragmentar suas memórias, e desatender às reais necessidades de deslocamento da população.  

Por fim, reforça-se o pensamento de Melo (2015, p.33), baseado no caso do Projeto Vila do Mar, para 
quem o urbanismo atual está fortemente condicionado a empreendimentos de mobilidade, priorizando o 
movimento e os fluxos e “gerando cidades de mal-estar, onde se perdem as referências dos lugares”. Em 
assentamentos precários, estes empreendimentos tendem a impor a lógica reducionista e autoritária de 
interesses privados, em detrimento das necessidades específicas de deslocamento da população residente, 
num contexto onde a disputa e falta de disponibilidade de terra implica em graves restrições de mobilidade 
e acessibilidade espacial.  

URBANIZAÇÃO INFORMAL EM FORTALEZA: O GRANDE PIRAMBÚ 

A busca pelo direito à moradia e à cidade tem sido conflituosa na cidade de Fortaleza, capital com maior 
densidade demográfica do país com 2.452.185 habitantes de acordo com o último Censo de 2010 (IBGE, 
2011b). Dos 711.470 domicílios contabilizados na cidade, 109.122 foram categorizados como subnormais , 
abrigando 396.370 pessoas, aproximadamente 16% da população (IBGE, 2011a). Estes números tornam-se 
ainda mais expressivos à luz do conceito de assentamento precário3 trazido pelo Ministério das Cidades, e 
que avança no dimensionamento destes espaços. O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS-
FOR/2011), alinhado com este conceito, mapeou 843 assentamentos precários, representando 32% dos 
domicílios de Fortaleza, abrigando o expressivo número de 1.077.059 habitantes (aproximadamente 44% 
da população).  

Embora a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 191º, assegure a urbanização e regularização fundiária 
das áreas ocupadas pela população favelada e de baixa renda (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
1990), esta não tem sido a realidade vivenciada governo após governo. As respostas do Estado a esta 

                                                           
3 O IBGE define Aglomerado subnormal como “um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas, 
etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de 
propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e/ou densa” (IBGE, 2011a). Estes 
dados, porém, findam por subdimensionar os assentamentos precários com menos de 51 unidades habitacionais, além de não 
incluir a maioria dos loteamentos irregulares de periferia e conjuntos habitacionais deteriorados, bem como são restritos pela falta 
de informações fornecidas pelos municípios ao IBGE sobre estes espaços (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010). Além de considerar 
estes aspectos inexplorados pelo IBGE, os dados do Ministério das Cidades avançam por considerar o perfil socioeconômico dos 
moradores. 
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problemática têm sido insuficientes. A falta de um pensamento integrado da política urbana e habitacional 
retarda a adoção de medidas efetivas e adiam o enfrentamento da questão fundiária na cidade (PEQUENO 
E FREITAS, 2012). 

Os grandes fluxos migratórios rurais e o crescimento desigual da cidade reverberam na atual configuração 
da cidade, marcada pela intensa segregação socioespacial, onde a falta de condições de acesso ao solo 
urbano desencadeou na ocupação litorânea4 por aglomerações espontâneas favelizadas, intensificada a 
partir da década de 1930 (PAIVA, 2014). Para Melo (2015, p.28): “O fluxo financeiro representado pelo 
empreendedorismo da construção civil, do trade turístico, dos polos de comércio detém o cinzel para 
esculpir a cidade.”. As disputas pelos espaços na orla da cidade tornam-se, portanto, críticos, uma vez que 
também estão fortemente marcados por interesses privados. 

Neste cenário conflituoso de interesses, a orla de Fortaleza configura-se diametralmente dividida a partir 
do centro da cidade. O lado leste firma-se como setor destinado à alta renda, onde se concentram serviços, 
empregos e infraestrutura urbana de qualidade, e a costa oeste, ocupada através de processos informais 
por populações de baixa renda e historicamente esquecidas pelo Poder Público.  Neste território oeste, 
situa-se o Grande Pirambú5, localizado na Regional I de Fortaleza, numa área de ZEIS 1, constituindo o 7º 
maior aglomerado subnormal do país, com 42.878 habitantes (IBGE, 2011a). A paisagem do Pirambú é 
marcada pelos atrativos naturais da orla, o que atrai interesses privados, principalmente na área do 
turismo. Sua população, porém, ocupou este território não por estes atrativos, mas por ser espaço residual 
da cidade (área de duna e faixa de praia) com relativa acessibilidade à cidade formal (proximidade do 
centro), construindo uma extensa história de resistência e luta política, notadamente através da articulação 
de movimentos sociais (MONTEIRO, 2017). Segundo Melo (2015, p.17): 

O Pirambu é rico em passagens históricas de afirmação dos territórios, de criação de 
marcos, como a instituição do hino local, a edição do decreto 1058 de desapropriação de 
terras no bairro para fins de moradia, com presença da Igreja Católica atuante, de 
associações comunitárias. Todo esse aparato dá visibilidade ao Pirambu e, de certa forma, 
contribui para a fama de bairro “politizado”, “articulado”, lugar pouco permeável a 
investidas de lideranças externas. 

                                                           
4 O Censo 2010 apontou 5529 domicílios com predomínio em áreas de praias e dunas (áreas de proteção permanente) em 
Fortaleza (IBGE, 2013). 

5 Deve-se observar que existe na designação Pirambú pelo menos quatro dimensões territoriais. A primeira diz respeito ao bairro 
Pirambú, a segunda ao Assentamento Precário Pirambú (Santa Elisa/Pirambú, Santa Ines/Pirambú), a terceira ao Agolerado 
subnormal Pirambú (IBGE) e a quarta ao Grande Pirambú, constituído de um conjunto de bairros (Pirambú, Cristo Redentor, Barra 
do Ceará) e comunidades lindeiras (Ver Figura 01). Neste artigo, procuramos priorizar a dimensão do Grande Pirambú, por ter sido 
a área de intervenção do Projeto Vila do Mar. 
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Figura 1: Imagem de satélite do Pirambú 

Fonte: Autores, com base em imagem do Google Earth 

 

Domicílios particulares ocupados 
em aglomerados subnormais 

População residente em domicílios particulares 
ocupados em aglomerados subnormais 

Média de moradores em 
domicílios particulares 
ocupados em aglomerados 
subnormais Total Homens Mulheres 

11 630 42 878 20 331 22 547 3,7 

Tabela 1: Dados populacionais e domiciliares do agrupamento subnormal Pirambú 
Fonte: Autores com base em dados do IBGE, 2011 

Além de bastante adensados, décadas de omissão por parte do Poder Público resultaram no Índice de 
Desenvolvimento Humano do Bairro (IDH-B) correspondente a 0,229 no Pirambú, 0,215 na Barra do Ceará e 
0,253 no Cristo Redentor (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2014), estando bem abaixo do Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Fortaleza, correspondente a 0,754 (PNUD) e mesmo de 
países considerados miseráveis (Figura 02). Quando analisamos os dados do IDH-B fracionados, tem-se o 
bairro Pirambú como o 7º pior IDH-Renda e 4º pior IDH-Educação do município (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, 2014). Dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE, a partir do 
Censo 2010 apontam que o bairro possui 10,30% da população na condição de extrema pobreza, sendo o 
8º pior resultado no município. 

10749



 

 
Figura 2: Mapa com IDH por bairro de Fortaleza, grifo dos autores no Grande Pirambú 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2014 

O bairro Pirambú parece concentrar os maiores contrastes. Apesar de bastante consolidado, sendo 
constituído majoritariamente de casas de alvenaria (muitas delas com um 2º pavimento), o bairro Pirambú 
apresenta muitas casas em áreas de risco e em péssimas condições, principalmente na faixa de orla, além 
de precariedade ou descontinuidade da infraestrutura urbana nestes espaços mais periféricos. Se 
comparado aos demais bairros da cidade, o Pirambú constitui o 10º menor percentual de domicílios ligados 
à rede geral de água - com 84,29% -, o 3º menor percentual de domicílios com presença de energia elétrica 
- com 97,86% -, e o 2º menor percentual de domicílios com existência de banheiro de uso exclusivo - com 
91,12% de Fortaleza (IPECE, 2012). 
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Bairro % de domicílios 

com serviço de 

coleta de lixo 

realizado por 

serviço de 

limpeza 

% de domicílios 

ligados a rede 

geral de água 

% de domicílios 

com a 

existência de 

energia elétrica 

% de domicílios 

com a 

existência de 

banheiro de 

uso exclusivo 

do domicílio 

% de domicílios 

ligados a rede geral 

de esgoto ou pluvial 

Pirambú 97,15 84,29 97,86 91,12 76,13 

Tabela 2: Informações sobre a infraestrutura do Pirambú 
Fonte: Autores com base em dados do IPECE, 2012 

Apesar dos muitos esforços e atuação de diversos atores (igrejas, partidos políticos) e movimentos sociais, 
o Pirambú permaneceu por décadas imerso nas duas dimensões da ilegalidade: jurídica (falta de segurança 
total da posse, que expõe os moradores ao risco permanente de remoção) e urbanística (por não cumprir 
os parâmetros urbanísticos da legislação específica) (FERNANDES, 2012). 

INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE NO GRANDE PIRAMBÚ 

A morfologia urbana do Pirambú possui duas realidades distintas: a primeira se caracteriza de forma mais 
regular, ruas pavimentadas e com acesso a serviços públicos e uma segunda, mais irregular, marcada por 
ruas e becos estreitos e desprovidos de infraestrutura. Dados da Prefeitura de Fortaleza apontam que, em 
2009, quase 30% das ruas encontravam-se sem pavimentação no Grande Pirambú. Além disso, somente 
47,43% das vias eram asfaltadas, e as demais estavam pavimentadas com piçarra, pedra tosca e 
paralelepípedo (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2009b). O mapa abaixo (Figura 03), com dados de 
2015, demonstra que mesmo após a implantação do Vila do Mar (trecho I), muitas vias  internas 
permanecem sem pavimentação ou pavimentadas com pedra rústica. 
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Figura 3: Mapa do Grande Pirambú com vias diferenciadas por tipo de pavimentação, inclusive o trecho I do Vila do Mar em paralelepípedo, na 

parte esquerda superior do mapa. 
Fonte: Autores com dados do IPLANFOR - Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2015 

A infraestrutura ligada à mobilidade urbana e acessibilidade espacial é, portanto, um ponto latente no 
Pirambú. O assentamento possui uma série de deficiências, como becos e ruelas estreitas, inclinadas, 
algumas parcialmente ocupadas por moradias, calçadas com desníveis, com pavimentação irregular ou sem 
pavimentação, ou mesmo ausência de calçadas, tornando, portanto, graves as condições de mobilidade da 
população, principalmente a mais vulnerável, como pessoas com deficiência e mobilidade reduzida (Figura 
4). 

 
Figura 4: Rua dos Oitis no Pirambú sem calçada no lado esquerdo e com total obstrução da calçada no lado direito 

Fonte: Google Street View 

Dados da pesquisa amostral Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios do Censo 2010 (IBGE, 
2010) revelam que, dos aproximadamente6 21.752 domicílios alcançados pela pesquisa no Grande Pirambú, 
                                                           
6 Os números encontram-se aproximados pois os dados do IBGE foram divididos por setores censitários, que não obedecem a 
delimitação exata do Grande Pirambú. 
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5.013 encontram-se sem calçada, correspondendo a 23% destes domicílios7. Na escassez de solo urbano, a 
calçada torna-se um espaço frágil, frequentemente anexado às edificações, que se tornam lindeiras à via. O 
fato agrava-se no contexto do Pirambú onde, devido às constantes enchentes, muitas casas foram elevadas 
em relação ao nível da rua, restando o espaço da calçada para realizar a concordância de nível através de 
rampas e escadas, obstruindo o trânsito de pedestres (Figura 5 e 6). A ausência de calçadas adequadas, 
deixa a pista de rolagem muitas vezes como única opção para o trânsito de pessoas e veículos. Boa parte 
das vias, porém, também não apresentam condições favoráveis para deslocamentos a pé, conforme 
demonstrado na figura 3. 

  
Figura 5 e 6: À esquerda, acesso das casas na Rua S. Raimundo com escadas e rampas e à direita, trânsito de pessoas pela pista de rolagem na 

Rua N. S. das Graças, no Pirambú 
Fonte: Google Street View 

A partir da análise da infraestrutura ligada à mobilidade urbana no Pirambú, Melo (2015, p.86) conclui: 

O nível de pavimentação de ruas e padronização de calçadas por facilitar o deslocamento 
das pessoas e veículos é um indicador de qualidade de vida da população, tendo em vista 
que facilita o acesso de bens e serviços. A precariedade de pavimentação, por outro lado, 
remete à ideia de abandono e descaso, por não permitir o desembaraçado tráfego de 
ambulâncias, caminhões de coleta de lixo, viaturas policiais. No Pirambu, com exceção das 
avenidas e principais ruas, essa realidade é patente e contribui, em certa parcela, para o 
baixo IDH do bairro.  

Em relação aos padrões de deslocamento da população, o exercício da observação da estrutura das casas 
revela a grande predominância de residências sem garagem, o que se observa em todas as vias do 
assentamento, mostrando que a população faz uso de outros modais. De fato, dados do Projeto de 
Trabalho Técnico Social (PTTS) do Projeto Vila do Mar, apontaram que apenas 3,49% dos entrevistados8 
fazia uso de carros como meio de transporte no Grande Pirambú e que quase 80% utilizavam ônibus ou 
vans, ou seja, o transporte coletivo. A pesquisa constatou ainda uma grande quantidade de deslocamentos 
com bicicletas e a pé (trajetos até o centro ou bairros vizinhos), estes representados na tabela abaixo na 
especificação “outros” e “nenhum” (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2009b). Além disso, o uso do 

                                                           
7 Além disso, a pesquisa mostrou que a cidade de Fortaleza possui o menor índice (1,6%) de rampas para pessoas em cadeira de 
rodas do Brasil, entre as cidades com mais de 1 milhão de habitantes (IBGE, 2010). 

8 Pesquisa por amostragem abrangendo os bairros do Grande Pirambú. 
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transporte coletivo implica no trajeto adicional da parada até a residência, o que depende diretamente da 
acessibilidade espacial das calçadas9. 

Meio de transporte mais utilizado 

Especificação Quantidade % 

Bicicleta 210 5,87 

Carro 125 3,49 

Nenhum 125 3,49 

Outros 302 8,44 

Trem 8 0,22 

Ônibus/Van 2810 78,49 

Total 3.580 100,00 

Tabela 3: Meios de Transporte mais utilizados no Grande Pirambú 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2009b. 

O mapa a seguir (figura 07) mostra as vias do Grande Pirambú onde há circulação de ônibus, onde 
percebemos maior capilarização do serviço na parte correspondente à Barra do Ceará (esquerda do mapa), 
e menor acesso na parte do Cristo Redentor (centro do mapa, onde há uma grande área desatendida) e 
bairro Pirambú (direita do mapa). Dentre estas vias, destaca-se a Avenida Presidente Castelo Branco (Leste 
– Oeste) com maior disponibilidade de linhas de ônibus. Nota-se ainda que, no bairro Pirambú, o serviço de 
transporte público está praticamente restrito à Av. Presidente Castelo Branco e à Rua Nossa Senhora das 
Graças (rua mais regular, embora apresente vários problemas na infraestrutura das calçadas). A baixa 
capilarização do serviço mostra que os quase 80% da população que declararam uso do transporte coletivo, 
também fazem grandes percursos a pé, da parada até suas residências. O mapa apresenta ainda a 
disponibilidade de paradas de ônibus divididas por tipo, mostrando que quase todas as paradas mais 
estruturadas (com abrigo) estão situadas na Av. Presidente Castelo Branco, pois no interior do 
assentamento as paradas são, em sua grande maioria, apenas sinalizadas. 

As condições precárias da infraestrutura, o que implica diretamente na precarização da mobilidade urbana 
do Pirambú, se deve ao processo de ocupação informal, uma vez que, como discutido neste artigo, a falta 
de opções de moradia fez com que a população de baixa renda ocupasse este espaço residual da cidade 
situado sobre um cordão de dunas, portanto desfavorável e caro para urbanização, impondo sua própria 
racionalidade aos traçados. A este fato, somam-se as regulações urbanísticas desconectadas da realidade 
local e o interesse de determinados agentes públicos de perpetuar essa realidade devido aos enorme 
dividendos políticos que ela gera. 

Frente aos problemas estruturais apresentados, e os dados sobre os meios de transporte utilizados no 
Grande Pirambú, cabe-nos agora refletir sobre quais respostas foram dadas pelo Estado para garantir o 
direito destes moradores a deslocarem-se e a terem acesso à cidade. De que forma as regulações e 
intervenções do Estado no Pirambú repercutiram na questão da mobilidade urbana de seus moradores? 
Que soluções o Projeto Vila do Mar trouxe à população local em relação às suas necessidades de 
deslocamento? 

                                                           
9 Em estudos de mobilidade urbana, este trajeto complementar aparece por vezes com a terminologia Microacessibilidade. 
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Figura 7: Mapa com destaque da disponibilidade de ônibus e paradas no Grande Pirambú 

Fonte: Autores com base em dados da ETUFOR 
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REGULAÇÕES E INVESTIMENTOS PARA A COSTA OESTE 

Regulações 

Embora continuamente esquecida em termos de políticas públicas voltadas às necessidades da população 
do Grande Pirambú, as regulações concebidas para a área revelam interesses especulativos e excludentes 
que se materializaram em padrões e parâmetros desvinculados da realidade local. O Plano Diretor 
Municipal de 1979 descreve a região da Barra do Ceará e Cristo Redentor como ZE-6 (Zona Especial de Praia 
de Duna), onde reconhece seu potencial turístico (PAIVA, 2007), revelando de antemão interesses alheios 
ao uso local, majoritariamente de moradia unifamiliar e algumas atividades locais, como a pesca.  

Posteriormente, a Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS de 1996 delimitou o Grade Pirambú na Zona Orla 
Marítima – Trecho I, onde estabelece dimensões mínimas de lote de 6mx25m (150m²) superiores ao Trecho 
III de 5mx25m (125m²), correspondente ao Meireles/Mucuripe, ocupado predominantemente pela 
população de mais alta renda. Além disso, estabeleceu a altura máxima da edificação de 48m para o Trecho 
I. Estes índices são completamente alheios à morfologia existente no Pirambú conformada por lotes de 
tamanhos da ordem de 60 a 80. A criminalização de padrões urbanísticos existentes, e a permissão pela 
verticalização impõe não apenas um obstáculo pela permanência da população de baixa renda no 
território, mas também incentiva investimentos imobiliários lucrativos voltados para uma camada de renda 
alta e serviços turísticos, tendo como visão o processo de urbanização da costa leste da cidade (Av. Beira 
Mar).  

Apesar disso, a LUOS de 1996 flexibilizou alguns padrões (ver Tabela 04) através da “instituição de áreas 
para aglomerados populares”, objetivando a urbanização e regularização jurídica da propriedade da terra. 
De acordo com esta legislação, as vias integrantes do sistema viário básico destas áreas deveriam ter suas 
dimensões e traçados preservados e as vias limítrofes deveriam ser integradas à malha viária da cidade 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 1996). 

A questão, porém, excede à simples flexibilização dos padrões, uma vez que é necessário proteger o espaço 
urbano de outros usos mais lucrativos, garantindo o uso voltado aos moradores do lugar. Uma grande 
conquista neste sentido foi a delimitação do Pirambú em área de Zona Especial de Interesse Social - ZEIS na 
atualização do Plano Diretor de 2009.  Esta área foi classificada como ZEIS 1, definida pelo plano como 
áreas ocupadas por populações de baixa renda, constituindo assentamentos irregulares, precários (na 
dimensão urbanística e habitacional), com ocupação desordenada, e destinados à regularização 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2009a), tendo como objetivos: 

I- efetivar o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana; 

II - promover a regularização urbanística e fundiária dos assentamentos ocupados 
pela população de baixa renda; 

III - eliminar os riscos decorrentes de ocupações em áreas inadequadas; 

IV - ampliar a oferta de infraestrutura urbana e equipamentos comunitários, 
garantindo a qualidade ambiental aos seus habitantes; 
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V - promover o desenvolvimento humano dos seus ocupantes. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2009a). 

 

Elementos 

Parâmetros 

Via interna Via pedestre Passagem 
Pedestre 

Quadras Lotes 

Largura Total 
(mínima) 

6,00m (1) 4,00m 2,00m - - 

Largura do 
rolamento 

3,20m a 5,60m - - - - 

Largura do 
passeio 

1,10m - - - - 

Largura do 
passeio (com 
poste) 

1,70m - - - - 

Extensão 
máxima 

200,00m 200,00m 60,00m - - 

Extensão 
máxima (sem 
saída) 

60,00m 100,00m 60,00m - - 

Testada mínima - - - - 4,00m 

Área mínima - - - - 90,00m (2) 

Testada máxima - - - 200,00m - 

(1) Largura mínima para uma extensão máxima da via interna de até 200,00m. Para as vias com extensão acima de 200,00m 
será analisado caso a caso, considerando o sistema viário do local de implantação do assentamento popular. 

(2) Alterado pela Lei 8394 de 14 de dezembro de 1999. 

Tabela 4: Anexo 4 – Padrões para reassentamentos populares da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Fortaleza de 1996 
Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza, 1996 

 

A demarcação das ZEIS, portanto, abre a possibilidade de se assegurar a posse e conter pressões do 

mercado, desde que seja dada a devida atenção e gerência pelo poder público nestes espaços. Na cidade 

de Fortaleza, porém, estas não têm sido prioritárias para a administração pública municipal, conforme 

determina o Plano Diretor da cidade. Até o momento, por exemplo, não foram elaborados diagnósticos 

específicos a fim de balizar o planejamento das áreas de ZEIS (PINHO & FREITAS, 2012).  

Investimentos 

Devido a sua urbanização majoritariamente informal, a região do Grande Pirambú tem recebido 

investimentos urbanos como abastecimento d’água, pavimentação e rede de esgoto de forma paulatina e 

gradual, na maioria das vezes obedecendo a uma lógica do clientelismo politico onde os agentes públicos 

recebem votos a cada novo ciclo eleitoral pelas benfeitorias urbanas oferecidas. Na questão da mobilidade 

urbana, foge um pouco desta lógica os grandes investimentos viários que tendem a responder a uma 

demanda de deslocamento na escala da cidade toda, e frequentemente impondo uma alta quantidade de 

remoções. Este é o caso da construção da Avenida Presidente Castelo Branco em 1973, realizando a 
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integração do lado leste e oeste da cidade (Ver figuras 1, 2 e 3). Nesse episódio, ainda no período militar, às 

famílias removidas não foram nem oferecidas compensações devido seu status de ilegalidade jurídica das 

suas moradias.  Posteriormente, ao final da década de 1990 e após a construção da ponte sobre o Rio 

Ceará, surge o Projeto Costa Oeste, com iniciativa do Governo do Estado do Ceará na gestão do 

Governador Lúcio Alcântera, consequentemente anterior às ZEIS (2009). O objetivo desse projeto não era 

de urbanizar a orla, mas construir uma via à beira-mar de 5,5km entre a Escola de Aprendizes de 

Marinheiros e a Barra do Ceará. Ele limitava-se portanto à construção de via paisagística entre o cordão de 

Dunas e a faixa de praia, impondo uma série de remoções exatamente das casas mais precárias da região e 

não atendendo à demandas de acessibilidade da população local (FROSCH, 2004). Esse fato, e o momento 

político federal e local de maior legitimidade dos assentamentos informais fez com que o projeto 

enfrentasse grande resistência da população, receosa com seu destino após a finalização da obra, uma vez 

que não havia a segurança da posse.  

A ausência de participação popular na concepção e gestão do Projeto Costa Oeste, e de soluções fundiárias 

para o Grande Pirambú resultou em grandes conflitos com os moradores, o que inviabilizou sua completa 

execução. Em relação à mobilidade, as intervenções buscaram rasgar o assentamento no sentido de 

possibilitar o acesso do veículo à orla, mas não atentaram aos padrões de deslocamento dos moradores, 

que, como demonstrado, não utilizam o automóvel. Desta forma, o traçado implica diretamente na entrada 

de fluxo de passagem a outros grupos sociais, alimentando assim o interesse da indústria imobiliária pela 

região. Sem a proteção do Estado, e diante dos interesses de atores privados na disputa por espaços 

ambientalmente privilegiados para construções de empreendimentos, a solução proposta poderia servir 

apenas como via para a remoção ou gentrificação da orla oeste e consequente expansão de um projeto 

turístico para a cidade. Em 2004, moradores mobilizaram uma comissão da ONU (Organização das Nações 

Unidas) para verificar os impactos do projeto, além de ações no Ministério Público que inviabilizaram sua 

continuidade (MONTEIRO, 2017). 

Posteriormente, o Projeto Costa Oeste foi retomado, reformulado e renomeado pela Prefeitura Municipal 

de Fortaleza para Projeto Vila do Mar, na gestão da Prefeita Luizianne Lins, sendo aprovado em 2005 no 

orçamento participativo. O Vila do Mar representa uma mudança de paradigma quanto à população do 

Grande Pirambú, pois se buscou ampliar o conceito do projeto e seu programa de necessidades, 

“consolidando melhorias urbanísticas e equipamentos públicos destinados ao lazer e ao entretenimento 

dos moradores, com vistas a uma maior qualidade de vida dos residentes do bairro” (COELHO ET AL, 2014). 

O novo conceito do projeto, visando à valorização de espaços públicos para a população, foi dividido em 

dois trechos10 (Ver Figura 8) e configurou-se como um extenso parque linear (Ver figura 9) com ciclovia, 

calçadão, quadras para práticas esportivas, mobiliário urbano, iluminação pública, buscando ainda o 

aumento de pontos de trabalho, e melhorias no saneamento básico.  

                                                           
10 Sendo o primeiro da Barra do Ceará à Av. Dr. Theberge, e o segundo, da Av. Dr. Theberge até o Antigo Kartódromo do Pirambú. 
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Figura 8: Mapa com espacialização do Projeto Vila do Mar, dividido em dois trechos 
Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza 

 

 

Figura 9: Maquete eletrônica do Projeto Vila do Mar 
Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza 

Se comparado ao projeto Costa Oeste, o Vila do Mar avança também na questão da regularização fundiária. 
Deste modo, um novo patamar se estabelece, pois se abandona a concepção da simples construção da via 
e reassentamento de famílias em conjuntos habitacionais precários do Projeto Costa Oeste e surge o 

Praia do 
Kartódromo 

Barra do Ceará 
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interesse em promover melhorias habitacionais nas casas em áreas de risco, a construção de novas 
moradias e a viabilização de títulos de propriedade11.  

Esta mudança de escopo nos permite afirmar, portanto que os projetos diferem na visão da informalidade 
urbana que tinha o poder público naquele dado momento. Enquanto o Projeto Costa Oeste aproxima-se de 
uma abordagem mais neoliberal, onde o Governo do Estado atua com interesse em inserir a cidade na 
economia global com forte apelo à atividade turística, o Projeto Vila do Mar, aproxima-se de uma 
abordagem mais reformista, compreendendo o processo informal de construção daquele território e 
possibilitando direitos e acesso à cidade (MUKHIJA; LOUKAITOU-SIDERIS, 2014). 

O PROJETO VILA DO MAR E SUAS IMPLICAÇÕES NA MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE 
ESPACIAL DO PIRAMBÚ  

A análise do Projeto Vila do Mar foi conduzida pela observação das intervenções físicas realizadas até 
então, uma vez que a pesquisa não teve acesso ao projeto original, apenas imagens vinculadas pela 
Prefeitura Municipal de Fortaleza (Figuras 8 e 9).  No que concerne à avenida litorânea, a execução do 
projeto se encontra em fase final, restante apenas um trecho de 620 m de extensão para ser concluído, 
permitindo, portanto a observação de uma parte expressiva de suas proposições. 

Uma primeira análise mostra que o Vila do Mar proporcionou ganhos para a mobilidade dos moradores do 
Pirambú, uma vez que a integração viária permitiu melhor acesso do transporte público coletivo, além de 
outros serviços. A avenida possibilitou a conexão das ruas mais periféricas e menos acessíveis (ruas mais 
próximas da faixa de praia) e que, seguindo o pensamento de Cardoso (2007), representam a suspensão de 
direitos, restringindo o acesso de seus usuários. Freitas (2003, p.70) aponta que de todo o Grande Pirambú, 
as residências mais precárias estavam localizadas na faixa de praia, confirmando a assertiva da autora de 
que locais de mais difícil acesso concentram as piores condições de vida. De fato, a pesquisa de Coelho et al 
(2014) com 150 moradores do Pirambú buscando dar luz à visão da comunidade sobre o Projeto Vila do 
Mar, mostrou que a mobilidade na avenida litorânea foi um dos benefícios mais destacados, inclusive com 
a ampliação do número de transportes que atendem ao bairro.  

No Vila do Mar consta também uma tentativa de resposta às questões gerais de acessibilidade espacial12, 
promovendo o desenho universal e o uso mais equitativo dos espaços. O piso dos espaços públicos 
concebidos no Projeto Vila do Mar, incluindo o calçadão, é regular, firme, estável e não trepidante, sem 
consideráveis inclinações transversais, possibilitando, portanto, o trânsito livre e seguro de todas as 
pessoas, inclusive pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Também foram executados 
rebaixamentos das guias, permitindo a travessia segura de pessoas em cadeiras de rodas, idosos, etc. e 

                                                           
11 O Projeto é proveniente do Programa Prioritário de Investimento Favelas (PPI) do Governo Federal e obteve recursos do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (MELO, 2015, p. 93, p.95), além 

do Governo do Estado e Prefeitura. 

12 Para esta análise consideramos apenas os aspetos mais gerais de acessibilidade e não o estrito cumprimento da legislação e 
normas. Não é nosso objetivo, portanto realizar um diagnóstico da acessibilidade espacial do projeto. Não podemos deixar de 
mencionar, entretanto que o projeto possui falhas, como travessias com piso em paralelepípedo, ausência de guarda-corpos, 
ausência de pisos alerta em locais de segurança, piso direcional excludente, não direcionando para espaços comuns como o 
espigão, espaços vastos e sem referências, ausência de corrimãos adequados, entre outros. 
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uma rota acessível com instalação de piso tátil para balizar o trajeto de pessoas com deficiência visual, além 
de outras intervenções, configurando, portanto, um padrão razoável de acessibilidade espacial. 

 
Figura 10: Calçadão e via do Projeto Vila do Mar 

Fonte: Fotografia Paulo Winz. Disponível em: <http://www.pt.org.br/em-fortaleza-luizianne-e-reconhecida-por-projeto-revolucionario/>.  
Acesso em: 15 nov. 2017. 

Se, por um lado, o projeto trouxe importantes avanços na questão da qualidade do espaço urbano, 
buscando atender as demandas dos moradores desprovidos de espaços de lazer, por outro, uma análise 
mais aprofundada mostra que estes se restringiram aos espaços da orla, desconsiderando as graves 
questões de mobilidade e acessibilidade espacial internas do assentamento. Esta análise nos leva a 
relativizar os ganhos e questionar: até que ponto o Projeto Vila do Mar libertou-se da obstinação pela 
apropriação dos espaços de orla pelo poder público? Partindo de uma ótica global da mobilidade no 
Pirambú, os avanços foram, consequentemente, superficiais, uma vez que os elementos intra-urbanos do 
assentamento (vias e calçadas internas) continuam precários. Mesmo as ruas internas mais relevantes para 
a mobilidade, por funcionarem como corredores de ônibus, como a Rua Nossa Senhora das Graças, não 
passaram por melhorias.  Paradas de ônibus foram distribuídas ao longo da avenida litorânea, beneficiadas 
pelas boas condições de acessibilidade espacial estabelecidas com a execução do projeto, porém as 
paradas internas do assentamento e seu entorno continuam em más condições.  

Soma-se ao fato de que, ainda que o calçadão e espaços públicos construídos a partir do projeto Vila do 
Mar garantam boa qualidade urbanística, o acesso até eles é inadequado, excluindo em particular as 
pessoas com deficiência ou restrições de mobilidade. Podemos assim afirmar que os novos espaços 
públicos são inclusivos, mas o trajeto até eles é excludente, criando um contraste que se evidencia, por 
exemplo, nas esquinas entre a via paisagística e suas vias de ligação. (Ver figuras 11 e 12). A criação de 
projetos que funcionam como ilhas acessíveis, ou seja, que não pensam a mobilidade de forma integrada, 
pode acabar reforçando o quadro de segregação espacial, uma vez que o ambiente não permite que 
determinados grupos tenham acesso a ele, a exemplo de idosos, pessoas em cadeiras de rodas ou muletas, 
cegos, etc. 
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Figura 11: Contraste entre a calçada implantada com o Projeto Vila do Mar e a rua perpendicular (Rua Seis) sem calçadas.    

Fonte: Google Street View 

 

 
Figura 12: Contraste entre a calçada implantada com o Projeto Vila do Mar e a Travessa 7 de maio, sem calçadas.    

Fonte: Google Street View 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo se propôs a analisar as intervenções implantadas com o Projeto Vila do Mar, aprofundando-se 
no enfoque da mobilidade urbana e acessibilidade espacial, com vistas a verificar se estas foram de fato 
inclusivas em relação à população local, ou se perpetuam a conduta do Poder Público de não observar suas 
reais necessidades, acentuando o quadro de exclusão social e urbana. O Projeto Costa Oeste, conduzido 
pelo Governo do Estado do Ceará no início dos anos 2000, constitui uma representação emblemática desta 
visão, pois sua premissa rodoviarista limitava o projeto a construção de uma via de fluxos para veículos, ou 
seja, não era voltada aos moradores locais, que como apresentado nos dados da pesquisa, não fazem uso 
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do automóvel próprio, revelando intrinsecamente o anseio por permitir acesso à orla para outros grupos 
sociais. O Projeto Vila do Mar, encabeçado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza a partir de 2005, 
representa uma mudança na visão da informalidade urbana por parte do poder público atuante nesta 
região. Nesta segunda visão, há um esforço de prover espaços de lazer e regularização fundiária, melhorias 
habitacionais, etc., e passa-se a enxergar, assim, o morador do assentamento informal como detentor de 
direitos. 

A pesquisa nos permitiu concluir, entretanto que, ainda que a mudança de paradigma do Vila do Mar tenha 
trazido estes importantes avanços, o projeto não se desvinculou completamente da ideia de concentrar os 
investimentos na orla e finda por criar uma borda que funciona como cortina a frente de problemas 
estruturais internos do Grande Pirambú, e que há muito carecem de investimentos do Poder Público.  

A desatenção às demandas internas da região, que continua mal dotada de infraestrutura e submetida a 
graves restrições de mobilidade e acessibilidade espacial, nos fazem questionar até que ponto o Projeto 
Vila do Mar abandona o projeto turístico para a orla de Fortaleza em detrimento das poucas ações para 
mudar a realidade social dos moradores do Grande Pirambú e garantir a permanência destes no local. 
Dessa forma, torna-se evidente o planejamento seletivo do Estado quando analisamos as ações adotadas 
para transformar o espaço construído (parte mais visível), mas principalmente pelo que ele deixa de fazer, 
ou seja, suas omissões em responder demandas estruturais, por exemplo, a aprovação de normas 
urbanísticas diferenciadas para possibilitar uma qualidade espacial possível dentro da realidade local, a 
criação de um plano para a ZEIS, etc. 

A escolha por adotar a mobilidade urbana e acessibilidade espacial como foco para a pesquisa parte do 
entendimento que estas representam um elemento chave de inclusão social ao materializar meios de 
acesso à cidade e aos serviços de segurança, limpeza, saúde, educação e às diversas atividades urbanas, 
como trabalho, lazer, cultura, esportes etc. Em assentamentos informais como o Grande Pirambú, a 
priorização de obras de infraestrutura dedicadas à circulação de automóveis, onde este é inacessível para 
grande parte da população, faz-nos questionar: para quem o Estado garante ou prioriza o direito a 
deslocar-se na cidade? Quem tem direito aos serviços urbanos? Para quem a política pública deve se 
destinar, em espaços como a orla, disputada entre diversos grupos sociais? 

Concluímos, por fim, que o Projeto Vila do Mar representa um processo contraditório, de avanços e 
permanências, e defendemos que os projetos de mobilidade urbana e acessibilidade espacial em 
assentamentos informais precários resultem de um pensamento integrado, que considere as estruturas 
viárias existentes e que situe os moradores, enquanto receptores diretos da política pública, e suas 
necessidades e vulnerabilidades de deslocamento no centro deste debate. 
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PLANES URBANÍSTICOS Y DE MOBILIDAD MUNICIPALES EN SÃO PAULO  

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
O Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE 2014) propõe uma política urbana que tem como premissa a articulação 
entre transporte público de massa e desenvolvimento urbano, conceito largamente explorado na literatura recente 
como Desenvolvimento Orientado pelo Transporte. Para realizar tal proposta, sua principal estratégia vincula a oferta 
de potencial construtivo às redes de alta e média capacidade existentes e futuras, determinando que a ativação deste 
potencial ocorra mediante a implantação das redes de mobilidade. O artigo propõe construir o panorama de 
instrumentos e propostas recentes que trabalham o tema do transporte, uso e ocupação do solo em São Paulo, de 
forma a evidenciar as contradições e potencialidades presentes na articulação entre os planos urbanísticos e de 
mobilidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Rede de Mobilidade; Planejamento Urbano; DOT; Plano Diretor Estratégico; São Paulo. 

ABSTRACT: 
A premise of the urban policy proposed by the São Paulo Master Plan (PDE 2014) is the articulation between public 
transport and urban development, a concept widely explored in the current literature as Transit Oriented 
Development. In order to achieve this proposal, the plan's main strategy connects the additional building rights to 
existing and future high and medium capacity transportation network, determining that the use of this potential must 
only happen through the implementation of mobility networks. The article aims to cronstruct an overview of current 
instruments and urban planning proposals focused on the theme of transportation and land use in São Paulo, due to 
highlight the contradictions and potentialities in the articulation between urban and mobility plans. 
KEYWORDS: Mobility network; Urban planning; TOD; Master Plan; São Paulo. 

RESUMEN: 
Una de las premisas de la política urbana propuesta en el Plan Director Estratégico de São Paulo (PDE 2014) es la 
articulación entre transporte público y desarrollo urbano, concepto ampliamente debatido en la reciente literatura 
como Desarrollo Orientado al Transporte. Para realizar esta propuesta, su principal estrategia vincula la oferta de 
potencial constructivo a las redes de alta y media capacidad existentes y futuras, determinando que la activación de 
este potencial ocurra mediante la implantación de las redes de movilidad. El artículo propone construir el panorama de 
instrumentos y propuestas recientes que trabajan el tema del transporte, uso y ocupación del suelo en São Paulo, para 
evidenciar las contradicciones y potencialidades presentes en la articulación entre los planes urbanísticos y de 
movilidad. 
PALABRAS-CLAVE: redes de mobilidad, planeamiento urbano; DOT; Plan director; São Paulo 
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INTRODUÇÃO 

O Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE 2014) – Lei nº16.050 de 2014 – demarcou um ponto de 
convergência na história recente do planejamento urbano municipal. Aprovado 3 anos após a data de 
revisão prevista pelo Plano Diretor anterior (PDE 2002) – Lei nº13.430 de 20021 – o PDE 2014 consolidou 
uma série de conceitos e propostas que já haviam sido ensaiadas em outros planos e debates nas últimas 
décadas. Uma das principais definições foi o estabelecimento do coeficiente de aproveitamento básico 
único e equivalente a 1 para todo o município, o que garante ao poder público municipal a possibilidade de 
distribuir o potencial construtivo no território de forma a induzir ou mesmo restringir a ocupação urbana 
de acordo com os desejos de desenvolvimento urbano delimitados pelo Plano.  

Busca-se, em linhas gerais, orientar a produção imobiliária por meio da oferta do potencial construtivo 
adicional e pela construção de um cardápio de incentivos ao uso e à ocupação do solo, impulsionando o 
desenvolvimento de determinadas áreas com a finalidade de superar os desequilíbrios crônicos do 
processo de urbanização paulistana. Uma das estratégias vislumbradas pelo PDE 2014 para atingir tal 
objetivo é estabelecer um vínculo entre mobilidade e desenvolvimento urbano, concentrando junto a 
infraestrutura de transporte público as áreas com potencial construtivo mais elevado, nas quais incidem, 
ademais, uma série de instrumentos urbanísticos a fim de promover o incentivo ao uso misto e a alta 
densidade populacional. 

Esse argumento, fundamental do PDE 2014, alinha-se com os debates acerca do Desenvolvimento 
Orientado pelo Transporte (Transit Oriented Development, no original), tema fartamente abordado na 
literatura recente. Desenvolvido por Peter Calthorpe2 no início da década de 1990, o DOT surgiu como 
alternativa ao espraiamento urbano característico dos subúrbios norte-americanos. Seus componentes 
centrais baseavam-se em organizar o crescimento urbano em escala regional a partir de trechos urbanos de 
alta densidade construtiva, suportados pelas estações das redes de alta capacidade. Para tanto, previa 
algumas estratégias, tais como: implantar parques, comércio, habitações, serviços e empregos dentro de 
uma distância razoável de percurso a pé a partir das estações (em um raio de 600 metros), no caso das 
habitações, prever a maior mistura possível de densidades, tipologias e preço de imóveis; melhorar a 
qualidade das calçadas e passeios, com ênfase nas ligações de pontos referenciais locais; intensificar o 
cuidado com os demais espaços livres e públicos, fundamentais para consolidação da atividade na 
vizinhança (CALTHORPE, 1993, p. 56).  

No Brasil, a ideia de pensar os eixos de transporte como indutores de desenvolvimento urbano teve sua 
expressão mais significativa no Plano Preliminar Urbanístico de Curitiba desenvolvido por Wilheim em 
1965, embora tenha também sido incluído no Plano Urbanístico Básico para São Paulo de 1969, sobre a 
figura dos Corredores de Atividades Múltiplas (PUB, 1969, Volume 2, p. 385). 

                                                           
1 O PDE de 2002, em seu Art. 5º, definia dois horizontes de revisão: o ano de 2006, para inclusão de novas áreas passíveis de 
utilização dos instrumentos do Estatuto da Cidade (aprovado em 2001), e o ano de 2012, prazo para cumprimento das diretrizes 
propostas e momento de revisão do plano, que só ocorreu efetivamente ao longo do ano de 2013 e 2014. 

2 Peter Calthorpe é arquiteto e urbanista norte-americano que ganhou notoriedade e grande divulgação com seus trabalhos sobre 
sustentabilidade urbana envolvendo uma forte crítica à lógica de crescimento urbano dos subúrbios norte-americanos. Nestes 
trabalhos, o conceito de TOD foi peça chave a partir do livro “The Next American Metropolis” publicado em 1993. 
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O PDE de 2014 trabalha o vínculo entre mobilidade e desenvolvimento urbano tanto em relação à rede 
existente e em processo de implantação, como também no cenário de expansão futura da rede, 
correspondente ao horizonte de 2025. Para tanto, foram previstas áreas cujos instrumentos e o alto 
potencial construtivo só serão ativados, como veremos adiante, mediante as aprovações e os 
desdobramentos necessários para implantação das futuras linhas de transporte. Esse gatilho, coerente com 
as premissas do PDE, coloca no planejamento das redes de transporte público um protagonismo evidente 
no processo de desenvolvimento urbano. Ou seja, pelo menos em teoria, implantar uma nova linha de 
metrô ou corredor de ônibus passaria também a ser um ato de ativação de um vetor de desenvolvimento 
urbano, apoiado agora por meio dos incentivos promovidos pelo PDE. O descompasso entre a estratégia 
urbanística, a realidade de sua aplicação nos anos que se seguiram à aprovação do PDE e as formas 
correntes de expansão da infraestrutura de transporte de massa em São Paulo forneceram os argumentos 
básicos para o estudo aqui apresentado. 

O artigo, portanto, insere-se nesse cenário e tem como objetivo geral debater as estratégias de articulação 
entre as redes de transporte público de média e alta capacidade existentes e futuras, expressas nos planos 
de mobilidade municipal e os territórios de transformação, definidos no PDE 2014 pela somatória entre 
uma das Macroáreas municipais – a Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM) – e os chamados 
Eixos de Estruturação da Transformação Urbana.  

Os objetos que embasam o artigo correspondem ao Plano de Mobilidade de São Paulo (PlanMob2015), 
publicado em 2015, o PDE 2002, o PDE 2014 e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) - Lei 
Municipal n°16.402/2016 - bem como o decreto que regulamenta os Projetos de Intervenção Urbana (PIU). 

O artigo está organizado duas partes. A primeira faz uma leitura dos planos e projetos urbanos paulistanos 
recentes, com foco nas estratégias que buscam vincular transporte, uso e ocupação do solo. Para tanto, 
foram espacializados e definidos os chamados territórios de transformação, descritos seus níveis atuais de 
desenvolvimento e detalhados seus instrumentos. A segunda parte analisa a proposta de reorganização da 
rede de ônibus do PlanMob2015 e as diretrizes que a relacionam direta e indiretamente com as políticas de 
uso e ocupação do solo do PDE 2014. Um elemento comum nas duas partes é a leitura histórica de 
instrumentos urbanísticos específicos que promoveram o DOT no contexto dos planos urbanísticos e de 
mobilidade municipais que antecederam e se desdobraram nos instrumentos hoje existentes. A ênfase se 
dá na discussão das estratégias utilizadas no PDE 2002 e no Plano Interligado (2001-2004), e suas 
permanências e avanços no PDE 2014 e PlanMob2015. 

OS TERRITÓRIOS DE TRANSFORMAÇÃO: ESTRATÉGIAS PARA VINCULAR MOBILIDADE E 
DESENVOLVIMENTO URBANO EM SÃO PAULO 

Um dos principais aspectos enfatizados ao longo do percurso de formulação do PDE de 2014 é a superação 
das desigualdades urbanas promovidas pelo desequilíbrio da distribuição entre moradia e emprego, 
fundamentadas no processo de urbanização da metrópole. Para tanto, a principal estratégia adotada pelo 
Plano foi o direcionamento da produção imobiliária para as áreas dotadas de infraestrutura de transporte 
coletivo e de ocupação ociosa, como justificado: 

“A regulação dessa produção imobiliária precisa induzir a geração de resultados positivos 
para a cidade beneficiando a melhoria dos espaços públicos, o maior aproveitamento das 
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terras urbanas e convivência mais equilibrada entre diversos grupos sociais e atividades 
residenciais e não residenciais.” (SMDU, 2013: p.03)3 

Apesar de promover alterações significativas do ponto de vista da inclusão de novos instrumentos 
urbanísticos, o Plano evidencia vários elementos de continuidade da estruturação urbana sugerida pelo 
PDE anterior, de 2002. Se nos detivermos ao desenho das macroáreas4 propostas por ambos, 
perceberemos que o território tido como estratégico e de importância metropolitana – substancialmente 
as áreas com grandes oportunidades fundiárias disponíveis ao longo das várzeas dos rios Tietê, Pinheiros e 
Tamanduateí e do percurso de infraestruturas de envergadura metropolitana – é muito similar.  

Esta área, denominada agora Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM) (Art. nº 11 do PDE 2014), 
faz parte de um conjunto de elementos que constroem a Rede de Estruturação e Transformação Urbana5 
(Art. nº 9 e seção III do cap. I), responsável por concentrar os principais instrumentos do plano e servir de 
base para a reorientação das dinâmicas imobiliárias, para a redução dos deslocamentos e para a otimização 
das infraestruturas por meio da potencialização do uso e ocupação do solo urbano. A Rede de Estruturação 
e Transformação Urbana concretiza um aspecto fundamental do Plano que é a compreensão do território 
como um sistema. Apesar dessa estratégia já existir em certa medida no PDE de 2002 – que também 
concentrava os instrumentos de intervenção em elementos urbanos similares – a leitura sistêmica é 
enfatizada na versão atual, na medida em que o PDE 2014 reorganiza territorialmente os elementos de 
forma a evidenciar a oportunidade de transformação de áreas dotadas de infraestrutura e com grande 
disponibilidade fundiária para recepcionar projetos urbanos. 

A MEM está dividida em duas grandes áreas nas quais são atribuídos objetivos específicos: o Setor Orla 
Ferroviária e Fluvial, caracterizado por glebas industriais e remanescentes da implantação da infraestrutura 
ferroviária, pela oferta de empregos e pela ausência de número expressivo de habitações, sendo 
prioritários o redesenho dos vazios, a promoção do adensamento populacional e modernização das 
infraestruturas instaladas; já os Eixos de Desenvolvimento Econômico localizam-se em áreas com 
adensamento populacional, porém com tecido urbano fragmentado e baixa oferta de empregos, sendo 
necessário o incentivo a novas dinâmicas econômicas, além da qualificação dos tecidos de bairro, muitos 
deles cindidos pela infraestrutura rodoviária implantada (MELLO FRANCO et al, 2015). 

Uma das características fundamentais da MEM é promover importantes transformações não somente em 
âmbito municipal, mas principalmente metropolitano, sendo capaz de articular os polos e demais 
municípios da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), justamente pela marcante presença dos eixos de 
transporte de pessoas e produtos – a ferrovia, as rodovias e as avenidas estruturais. O fato de operar 
simultaneamente em escala local e metropolitana, pretendendo conciliar os objetivos do planejamento do 
espaço intraurbano e do espaço regional, é a característica que permite a MEM um objetivo ambicioso: 
reequilibrar dinâmicas e deslocamentos metropolitanos por meio de ações de projeto urbano. Tal 

                                                           
3 Nota da exposição de motivos da revisão participativa do PDE divulgada pela SMDU em 2013. 

4 O PDE de 2014 define macroáreas como porções homogêneas do território, cujo objetivo é orientar o desenvolvimento urbano e 
aplicar instrumentos urbanísticos e ambientais específicos. Seus recortes variam tanto em função do grau de consolidação urbana 
da área quanto a partir de suas fragilidades ou potencialidades ambientais.  

5 A Rede de Estruturação e Transformação Urbana é composta pela rede estrutural de transporte coletivo (Art. nº22), a rede hídrica 
ambiental (Art. nº24) e a rede de estruturação local (Art. nº26), esta ultima responsável por agrupar intervenções visando à 
qualificação de áreas de maior vulnerabilidade social e ambiental. 
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reequilíbrio fundamenta-se nas lógicas do PDE a partir da redistribuição da oferta de trabalho e moradia, 
promovida tanto pelo incentivo a novas centralidades quanto pelas conexões entre os polos de empregos 
dos diversos municípios da RMSP.  

Para compor a Rede de Estruturação e Transformação Urbana, soma-se à MEM um segundo elemento, a 
rede estrutural de transporte coletivo, conceituada da seguinte forma no Plano:  

“A rede estrutural de transportes coletivos é o sistema de infraestrutura que propicia a 
implantação dos eixos de estruturação da transformação urbana. 

§ 1º As áreas que integram os eixos de estruturação da transformação urbana estão 
definidas por faixas de influências do sistema estrutural de transporte coletivo de média e 
alta capacidade que atravessam as macroáreas que integram a zona urbana do Município, 
[...] considerando as linhas, ativas ou em planejamento, do trem, metrô, monotrilho, VLT 
[...], VLP [...] e corredores de ônibus municipais e intermunicipais de média capacidade 
com operação em faixa exclusiva à esquerda do tráfego geral. 

§ 2º Os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana são porções do território onde é 
necessário um processo de transformação do uso do solo, com o adensamento 
populacional e construtivo articulado a uma qualificação urbanística dos espaços públicos, 
mudança dos padrões construtivos e ampliação da oferta de serviços e equipamentos 
públicos.” (Art. nº 22 do PDE 2014) 

Os conceitos que embasam a definição das áreas de influência ao redor da infraestrutura de transporte, 
expressão físico-territorial dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, retoma um importante 
instrumento que já aparecia no PDE de 2002, denominado Área de Intervenção Urbana (AIU), desenhado 
da seguinte maneira: 

 “Ficam definidas como Áreas de Intervenção Urbana, áreas ao longo dos eixos das linhas 
de transporte público coletivo, com o objetivo de qualificar estas áreas e seu entorno e 
obter recursos para aplicação na implantação e melhoria das linhas de transporte público 
por meio da outorga onerosa do potencial construtivo adicional, delimitadas por:  

I - faixas de até 300 (trezentos) metros de cada lado dos alinhamentos do sistema de 
transporte público coletivo de massa;  

II - círculos com raio de até 600 (seiscentos) metros tendo como centro as estações do 
transporte metroviário ou ferroviário.” (Art. nº 122 do PDE 2002) 

Além dos eixos de transporte coletivo, a AIU também era composta por outras duas modalidades: a 
primeira corresponde as AIU para implantação de parques lineares (Art. nº 109 do PDE 2002) e é definida 
por duas faixas, a de implantação do parque propriamente dito – área non aedificandi de 15 metros ao 
longo das margens dos cursos d’água e as planícies aluviais, com vegetação significativa nos fundos de vale 
– e outra de 200 metros a partir do limite do parque, destinada a implantação de empreendimentos que 
poderiam se beneficiar da transferência do direito de construir dos lotes localizados no parque; a segunda 
diz respeito às faixas ao longo do Rodoanel, medidas com 300 metros da via na Macrozona de Proteção 
Ambiental – com o objetivo de implantação de parques – ou com 500 metros nos demais trechos, onde 
poderiam ser incentivados usos relacionados ao Rodoanel, como as atividades ligadas à logística (Art. nº 
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223). Esses perímetros visam a promoção de intervenções urbanas prioritárias, envolvendo questões como 
regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, implantação 
de equipamentos urbanos, criação de espaços de lazer e áreas verdes, unidades de conservação ambiental, 
etc.  

Para realizar tais intervenções e efetivar o adensamento necessário, as AIU teriam à disposição o aumento 
de potencial construtivo, com o coeficiente de aproveitamento máximo limitado a 4,0 e atingido por meio 
de outorga onerosa (Art. nº 221 e 226). Além do mais, contavam com a flexibilidade de receber o potencial 
construtivo transferido de outras áreas cujo coeficiente de aproveitamento básico também pudesse ser 
ultrapassado (Art. nº 220). Tais determinações possibilitariam uma dinâmica de desenvolvimento urbano 
até então nunca efetivada em lei, na qual o poder público teria o papel de orientar a produção imobiliária 
para áreas ricas em infraestrutura e pouco adensadas, como a orla da ferrovia e os grandes lotes 
subutilizados no seu entorno. 

Segundo o PDE 2002, a AIU deveria ser objeto de detalhamento nos Planos Regionais Estratégicos (PRE) e 
na revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) (ver Art. nº 126, 188 e 226), onde 
seriam disciplinadas a localização de seus perímetros, as condições de adensamento e a precisão de seus 
parâmetros urbanísticos, baseados em estudos específicos de dimensionamento da capacidade de suporte 
de cada região. Contudo, nem o PRE, tampouco a LPUOS, aprofundaram a questão e o instrumento nunca 
foi definitivamente regulamentada. Apesar da existência dos perímetros nos PRE – muitos deles com raios 
e faixas de abrangência diferentes das regras dispostas pelo PDE – nenhum detalhamento foi realizado, e a 
AIU permaneceu durante toda a vigência do PDE 2002 em suspenso, o que impossibilitou a utilização de 
seus incentivos na aprovação de novos empreendimentos. 

Por outro lado, no período de vigência do PDE 2002, o protagonismo das intervenções urbanas coube de 
forma irrestrita às Operações Urbanas, que já existiam antes mesmo da aprovação do PDE6. O problema 
dessa inversão cabe ao fato de que a localização das operações pouco teve a ver com construção de uma 
rede de centralidades visando o reequilíbrio entre moradia e emprego, tampouco com a influência e a 
condição sistêmica disponibilizada pela infraestrutura de mobilidade.  

Para Wilheim (2013)7, a noção de Operação Urbana era originalmente utilizada para definir uma forma de 
gestão de um território limitado, sobre o qual diversas secretarias e agentes deveriam trabalhar em 
conjunto, visando a realização de uma transformação urbana. No entanto, a partir da Operação Faria Lima, 
o instrumento começou a tomar outra escala de intervenção, correspondendo a áreas muito maiores e, 
portanto, deixando de ser um modelo de gestão e debate intersetorial para se transformar em uma forma 
de concentração de recursos públicos em áreas que interessavam exclusivamente aos setores privados. 
Para o urbanista, o instrumento deslocou-se, portanto, dos seus objetivos originais e, nesse contexto, 
coube a AIU, em sua formulação posterior, converter-se em uma tentativa de retomar a acepção original de 

                                                           
6 Para detalhamento desse percurso, ver MALERONKA, C. Projeto e Gestão na metrópole contemporânea: um estudo sobre as 
potencialidades do instrumento Operação Urbana Consorciada à luz da experiência paulistana. Tese, FAUUSP. São Paulo, 2010. 

7 Jorge Wilheim foi um personagem importante tanto na formulação do termo Operação Urbana ainda quando era secretário 
municipal de planejamento urbano no governo Covas, entre 1983 e 1986, quanto na construção do PDE de 2002, momento em que 
também ocupava este cargo na gestão Marta Suplicy, entre 2001 e 2004. 
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uma intervenção urbana pautada pelo projeto, recolocando no PDE 2002 um instrumento capaz de gerir e 
orientar o desenvolvimento urbano a partir de ações circunscritas em áreas estratégicas para cidade8. 

São, portanto, evidentes as similaridades conceituais e propositivas dos Eixos de Estruturação da 
Transformação Urbana do PDE 2014 em relação às AIU do PDE 2002. Embora a AIU incluísse em seu escopo 
outros elementos além da rede de transporte coletivo, conforme analisado anteriormente, utilizava a 
mesma estratégia de definição de faixas ou áreas de influência sobre as quais são realizadas as 
transformações prioritárias, como o adensamento populacional. Entretanto, diferentemente da AIU, os 
Eixos foram especificados e demarcados nos mapas do Plano, fazendo parte de uma série de instrumentos 
autoaplicáveis, ou seja, que não necessitam de outra lei para regulamentação, como a própria Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que seria revisada na sequência. Essa mudança revela a atenção 
dada ao conceito de Desenvolvimento Orientado pelo Transporte, que deixa de ser mais um entre tantos 
outros aspectos do plano e passou a ocupar uma posição central.  

As áreas de influência nos Eixos no PDE 2014 também foram alteradas em relação às normas da AIU. O 
critério para o desenho dos perímetros baseia-se na capacidade dos diferentes modais, que podem 
suportar um maior ou menor adensamento populacional. Passam então a conformar essas áreas as 
quadras contidas a um raio de 400 metros, além daquelas atingidas por este e também internas a um 
segundo raio de 600 metros, sempre medidos a partir das estações das linhas de trem, metrô, monotrilho, 
VLT e corredores de ônibus elevados. No caso dos corredores de ônibus no rés do chão, são incluídas as 
quadras contidas em uma faixa de 150 metros, paralela ao eixo das vias, e também aquelas 
simultaneamente atingidas por essas faixas e contidas em outra de 300 metros do eixo (Art. nº 76 do PDE 
2014). 

Cabe também destacarmos que os Eixos passaram a contar com uma série de estratégias de qualificação 
urbana.  O PDE pretende, dessa forma, atingir não só um misto de atividades e desestimular o uso do 
transporte individual (as vagas de garagem nos Eixos são limitadas e área passa a ser computada a partir 
deste limite), mas também direcionar o desenho dos novos empreendimentos por meio de elementos de 
projeto urbano, tais como a fachada ativa (estímulo à implantação de áreas comerciais e de serviço no 
térreo, valorizando a vida na rua), a fruição pública (áreas públicas, contiguas a rua ou desenhadas no 
interior da quadra), a cota-parte (proporção máxima da área do lote permitida para cada unidade 
habitacional instalada, garantindo densidade populacional e não só construtiva), a largura mínima de 
calçadas junto às linhas de transporte, entre outros. Tais ações são incentivadas principalmente por meio 
da transformação das áreas (ou parte delas) correspondentes à fachada ativa e a fruição publica como não 
computáveis, além de sua conversão em potencial construtivo adicional, sem cobrança de outorga onerosa 
(Art. nº 78, 79, 80, 81 e 82 do PDE). 

Posteriormente, durante a revisão da LPUOS em 2016, os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana 
passaram a integrar os chamados Territórios de Transformação, cuja definição no zoneamento diz respeito 
a "[...] áreas em que se objetiva a promoção do adensamento construtivo, populacional, atividades 
econômicas e serviços públicos, a diversificação de atividades e a qualificação paisagística dos espaços 
públicos de forma a adequar o uso do solo à oferta de transporte público coletivo". Converteram-se, assim, 
em dois tipos básicos de zona: a Zona de Estruturação Urbana (ZEU) e a Zona de Estruturação 

                                                           
8 Esta leitura de Wilheim ocorreu durante sua apresentação intitulada “Implantações” no Seminário ZL-Vórtice, realizado em Abril 
de 2013. A apresentação pode ser acessada em http://zlvortice.wordpress.com/videos/. 
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Metropolitana (ZEM), com suas respectivas variações em Zona de Estruturação Urbana Prevista (ZEUP) e 
Zona de Estruturação Metropolitana Prevista (ZEMP), diferenciando as áreas nas quais é esperada a 
implantação futura de rede de transporte coletivo. 

A diferença básica entre a ZEU e a ZEM consiste no fato de que a segunda coincide com o território da 
MEM, sendo que seus parâmetros de maior interesse imobiliário, como o coeficiente de aproveitamento 
igual a 4,0 e a não obrigatoriedade de gabarito, só devem vigorar a partir do momento em que o poder 
executivo enviar ao legislativo municipal os respectivos projetos de lei que detalham os subsetores da 
MEM. Como se sabe, os subsetores da MEM (denominados Arcos) requerem a aprovação de planos 
urbanísticos específicos, de acordo com horizontes temporais previstos pelo Art. nº 75 do PDE 2014, a 
saber: Arco Tamanduateí até 2015, Arco Tietê até 2016, Arco Jurubatuba até 2017 e Arco Pinheiros até 
2018.  

A vinculação da ZEM aos planos urbanísticos dos Arcos é coerente com o fato de que, sendo a MEM uma 
porção estratégica do território, podendo receber uma série de intervenções com vistas à qualificação do 
espaço urbano, ao adensamento e a à aproximação entre moradia e emprego, um plano urbanístico 
detalhado e embasado por meio de diagnósticos precisos, debatido nas instâncias democráticas e 
participativas, poderia levar a alterações significativas no desenho e nos parâmetros dos Eixos.  

Mas o desenvolvimento dos Arcos não seguiu a continuidade esperada pelo PDE 2014 na sequência. O 
cenário atual dos planos dos quatro Arcos citados pelo PDE 2014 pode ser assim resumido: os dois 
primeiros Arcos ainda não vigoram como lei, apesar de ultrapassados os prazos - o Arco Tamanduateí foi 
encaminhado à Câmara Municipal sob a forma de uma nova Operação Urbana Consorciada, denominada 
Bairros do Tamanduateí, a partir do Projeto de Lei nº 723 de 2015 e encontra-se paralisado; já o Arco Tietê 
chegou a ser encaminhado ao legislativo por meio do Projeto de Lei nº 581 de 2016, sendo posteriormente 
retirado pelo próprio poder executivo em Maio de 20179; o Arco Jurubatuba foi também encaminhado à 
Câmara Municipal e encontra-se em debate, já o Arco Pinheiros está atualmente em desenvolvimento.  

A partir desse cenário, cabe ressaltar que na medida em que os Arcos não se materializam nos planos, cria-
se uma série de lacunas no marco legal do município, gerando um ambiente de indefinições que amplia a 
dificuldade de se concretizar as transformações de longo prazo previstas pelo PDE 2014. 

Por fim, para complementar os territórios de transformação, soma-se à MEM e aos Eixos de Estruturação 
da Transformação Urbana os Projetos de Intervenção Urbana (PIU). O PIU foi regulamentado por meio do 
Decreto 56.901 de 2016 e consiste no conjunto de estudos técnicos necessários para promover a 
reestruturação urbana em áreas com potencial de transformação localizadas, dentre outras, na rede 
estrutural de transporte coletivo e os subsetores da MEM. Em relação às etapas de desenvolvimento do 
PIU, ganha destaque a necessária formulação de um programa de interesse público, que consiste em uma 
série de diretrizes urbanísticas, bem como a avaliação dos seus impactos no entorno, e que devem ser 
discutidas com a população. Atualmente estão em vigor e em desenvolvimento um total de 8 PIU10 
(Anhembi, Nações Unidades, Vila Leopoldina-Villa Lobos, Vila Olímpia, NESP, Pacaembu e Terminais). 

                                                           
9 O único aspecto aprovado no Arco Tietê foi a lei de melhoramentos viários (Lei nº 16.541 de 2016), anterior inclusive ao PL nº 581 
de 2016. 

10 Excluindo-se os subsetores da MEM, que também se enquadram como PIU. 
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Mapa 1: Estratégias de Zoneamento do PDE 2014 e da LPUOS 2016.             

Elaboração dos autores, 2018 
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Mapa 2: Setores da Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM) 

Elaboração dos autores, 2018 
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Mapa 3: Perímetros de projeto urbano.              

Elaboração dos autores, 2018 
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Mapa 4: Comparação entre as estratégias do PDE-SP              

Elaboração dos autores, 2018 
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REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ÔNIBUS E SEUS POTENCIAIS URBANÍSTICOS 

O PlanMob2015 foi instituído em 201611, e é o instrumento de planejamento que regula as políticas 
relacionadas a mobilidade no Município de São Paulo. A ênfase principal do PlanMob2015 é na 
reorganização da rede de ônibus do Município de São Paulo, considerada como a parte mais significativa do 
Sistema de Mobilidade Urbana do Município de São Paulo (SMU-SP)12. Dá também importância aos modos 
ativos de transporte – cicloviário e peatonal – e na articulação com as redes de alta capacidade sob a 
administração do Estado de São Paulo – metro (Metro, ViaQuatro), trem (CPTM), monotrilho (Metrô) e 
ônibus intermunicipais (CPTM). O plano apresenta uma revisão e atualização das propostas para a rede de 
ônibus do Plano Interligado (SÃO PAULO (Município), 2004)13. O plano, implantado entre 2001-2004 e sem 
mudanças significativas até sua revisão em 2015, centrava as propostas na reorganização da rede de 
ônibus, uma resposta ao aumento do transporte informal na cidade na época – lotações e vans 
clandestinas – e nos potenciais de reorganização da rede causados pela adoção do Bilhete Único. As 
políticas de construção de corredores de ônibus e terminais se relacionavam com as políticas urbanas, em 
particular a proposta de adensamento dos eixos de transporte coletivo e os AIUs, não regulamentados, e 
com potenciais pouco explorados no Plano Interligado. 

O Bilhete Único, instituído em 2004, unificou a cobrança de passagens na rede de transporte da cidade, 
permitindo a utilização da rede por um período determinado de tempo com o pagamento de uma 
passagem. Do ponto de vista da infraestrutura de transporte, a consequência mais palpável de sua adoção 
foi o fim da necessidade de transbordo nos terminais fechados da Prefeitura e na possibilidade de 
transbordos difusos pela rede de transporte. Ainda assim, a reestruturação da rede proposta pelo 
Interligado previu a criação e organização de um grande rede de terminais14 pela cidade, com o objetivo 

                                                           
11 O Plano de Mobilidade de São Paulo (PlanMob2015) foi elaborado de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (PNMU), definida pela Lei Federal 12.587/12. De acordo com o artigo 24 dessa lei, todo município com mais de 20.000 
habitantes ou que tenha a obrigação de ter um Plano Diretor deve elaborar um Plano de Mobilidade Urbana, considerado como 
“instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana”. No Município de São Paulo o PlanMob2015 foi publicado 
na forma de um relatório técnico e instituído através do Decreto Municipal 56.834/16. Além disso, o decreto também estabelece 
que o plano deve ter revisões a cada quatro anos, “precedidas da elaboração de diagnóstico e de prognóstico do Sistema de 
Mobilidade Urbana do Município”. Como forma de estabelecer uniformidade no conteúdo das revisões e versões futuras do plano, 
o decreto institui princípios, diretrizes e objetivos a serem considerados nos planos e dá conteúdos mínimos a serem considerados 
nas análises e proposições para cada um dos modais de transporte de pessoas na cidade. 

12 De acordo com o PlanMob2015, o ônibus é responsável por 21,50% das viagens totais - incluídos os modos ativos e individuais 
motorizados - e apresenta uma demanda diária de 9.600 mil passageiros, maior que a demanda conjunta do transporte sobre 
trilhos, Metrô e CPTM, respectivamente 4.340 e 2.540 mil passageiros no Município, o que o coloca como fundamental para a 
organização das mobilidade e acessibilidade municipais. (SÃO PAULO, 2015, pp.17-18) 

13 Durante a elaboração das políticas de transporte e mobilidade da gestão de Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo (2001-
2005), não havia a exigência da PNMU da elaboração dos Planos de Mobilidade municipais. Para efeito deste artigo as medidas e a 
reorganização da rede feita entre 2001 e 2004 serão consideradas como um plano – chamado por nós de Plano Interligado. As 
medidas de reorganização foram sistematizadas em uma publicação da Secretaria Municipal de Transporte (SMT) chamada “São 
Paulo Interligado: O plano de transporte público urbano implantado na gestão 2001-2004” (SÃO PAULO, 2004). As considerações 
aqui apresentadas se baseiam na apresentação do plano feita nesta publicação. 

14 Em 2001 existiam catorze terminais na cidade – Capelinha, João Dias, Santo Amaro, Casa Verde, Vila Nova Cachoeirinha, A.E. 
Carvalho, Aricanduva, Penha, Carrão, Cidade Tiradentes, Vila Prudente, Bandeira, Parque D.Pedro II e Princesa Isabel – organizados 
em uma rede na qual o Plano Interligado previa a construção de outros trinta terminais (SÃO PAULO, 2004, p.97), dos quais outros 
catorze foram construídos até 2018 - Grajaú, Guarapiranga, Jardim Ângela, Parelheiros, Varginha, Campo Limpo, Pinheiros, Jardim 
Britânia, Lapa, Pirituba, São Miguel, COHAB Teotônio, Sacomã e Amaral Gurgel. É importante ressaltar a mudança no porte dos 
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não mais de viabilizar o transbordo gratuito mas de organizar e dar conforto para as mudanças de linha. A 
compreensão da nova estrutura da rede de ônibus proposta em 2001-2004 permite entender o papel dos 
terminais no contexto da reorganização da rede atual.  

A proposta de reorganização partiu da compreensão das dinâmicas de deslocamento na cidade dadas a 
partir da pesquisa Origem e Destino de 1997. A cidade foi dividida em doze regiões, oito delas consideradas 
como “bacias geradoras de viagens” e quatro como “grandes pólos de atração da cidade”15. O plano 
identifica a existência de um número significativo de viagens inter-regionais e atração de pólos regionais. 
Ainda assim, a mantém na organização da rede um sistema radial, com foco na região central da cidade. 
Para organizar as demandas de deslocamento diagnosticadas foram criadas e implantadas duas redes 
principais: os subsistemas Estrutural e Local: o primeiro respondendo “pela macro-acessibilidade do 
município, integrando as diversas regiões da cidade” (SÃO PAULO (Município), 2004) e o segundo pela 
“micro-acessibilidade [...] atendendo às viagens internas a cada região” (SÃO PAULO (Município), 2004). 

Neste contexto os terminais passaram a servir como pontos de alimentação do subsistema Estrutural, 
articulando nas regiões da cidade a conexão entre estes e os subsistemas Locais. Além disso, os terminais 
localizados nos grande pólos de atração – especialmente na região da Área Central – permitem o 
transbordo entre linhas do subsistema Estrutural provenientes de regiões distantes da cidade. Além da 
articulação da rede de terminais, o estabelecimento do subsistema Estrutural também gerou uma diretriz 
de construção de corredores de ônibus, intitulados “Passa-rápido” no Plano Interligado. A construção dos 
corredores concretiza a rede, dando uma ênfase nos corredores de grande capacidade que, ainda que 
distantes da características de um BRT permitiriam a melhoria de performance do subsistema Estrutural. 

Em acréscimo a organização da rede de terminais o Plano Interligado propôs a articulação de uma rede de 
estações de transferência, “conjuntos de pontos que apresentam volumes significativos de integração [...] 
tratados com projeto especial, visando facilitar o transbordo entre diferentes linhas e para abrigar os 
usuários de forma segura e confortável durante o período de espera para novo embarque.” (SÃO PAULO 
(Município), 2004, p.183). Estes pontos articulariam uma rede de transferências difusas na cidade, 
aproveitando os potenciais de baldeação dados pelo Bilhete Único. 

O PlanMob2015 atualiza esta estrutura a partir de um diagnóstico da Pesquisa Origem-Destino 2007 (SÃO 
PAULO (Estado), 2008)  e na Pesquisa de Mobilidade Urbana de 2012 (PMU 2012). Neste contexto, as 
viagens entre regiões da cidade aumentaram e, se já perceptíveis em 1997, adquiriram importância. Deste 
modo, a rede de ônibus proposta16 passa a contar com a criação de rotas perimetrais na cidade como 
forma de atendimento a esta demanda, tendo como reflexo secundário esperado a diminuição da atração 
da região central para transbordos. Deste modo, o subsistema Estrutural passa a ser composto das Linha 

                                                                                                                                                                                                 
terminais. Ainda que alguns dos terminais sejam de porte significativo, como o Terminal Lapa e o Pinheiros, muitos deles 
comportam poucas linhas e atendem regiões distantes da cidade, funcionando como um articulador de linhas locais. 

15 regiões – “oito caracterizam as bacias geradoras de viagens dos principais eixos viários (Pirituba, Santana, São Miguel, 
Aricanduva, Vila Prudente, Grajaú, Jardim Ângela e Rio Pequeno) e quatro representam agregações dos grandes pólos de atração 
da cidade (Centro, Lapa, Penha e Santo Amaro)” 

16 A Nova Rede, planejada entre 2013 e 2015 na gestão de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo (2013-2016) é objeto 
atualmente de uma licitação, inicialmente proposta em 2015 e adiada algumas vezes. A proposta apresentada no PlanMob2015 
sofreu algumas modificações e tem a previsão de ser implantada em etapas, de modo a diminuir o desconforto dos usuários atuais 
da rede com a reorganização, supressão e modificação de linhas de ônibus.  
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Estruturais Radiais e das Linhas Estruturais Perimetrais. O subsistema Local, por sua vez, passa a ser 
composto pelas Linhas Locais de Articulação Regional e Linhas Locais e Distribuição, as primeiras passando 
a suprir a demanda de viagens entre regiões sem a articulação entre subcentros regionais.  

A rede de ônibus passa ainda, a ter uma organização de redes distintas: passa a ser organizada em Rede de 
Referência de Dia Útil e Sábados, Rede de Madrugada e Rede de Domingo, com a previsão de Linhas de 
Reforço nos horários de pico dos dias úteis. Deste modo procura-se diminuir a circulação de veículos 
ociosos e dá feições diferentes a rede de ônibus de acordo com as diferentes demandas de viagens de cada 
dia ou período do dia. Essa proposta tenta suprir a demanda apontada de deslocamentos perimetrais e 
intra-regionais, além de melhorar a performance operacional e economica do sistema. (SÃO PAULO 
(Município), 2015b, pp.71-82) 

Em relação a infraestrutura da rede de ônibus, ela mantem-se organizada em torno dos terminais de 
integração, dos corredores e faixas de ônibus e das conexões – nova nomenclatura das estações de 
transferência do Plano Interligado. No contexto normativo dado pelo PDE 2014, a organização da 
infraestrutura do transporte passa a ter importância. Os corredores de ônibus permitem a demarcação dos 
Eixos de Estruturação da Transformação Urbana e sua ativação pelas ZEU. Os terminais de integração e as 
conexões se relacionam indiretamente ao PDE 2014, e não são considerados diretamente pelo PlanMob 
2015 como elementos de potencial reorganização urbana.  

A vinculação dos corredores de ônibus com os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana e as ZEU é o 
aspecto mais importante da relação entre as políticas de uso do solo e mobilidade do Município. Foram 
demarcadas ZEU no entorno dos corredores existentes e previstas ZEUp nos corredores planejados com 
horizonte 2016 – nem todos construídos de acordo com as diretrizes dos planos. No PlanMob2015 esta 
política se alinha com a primeira das proposições do plano – “Reconhecimento da mobilidade urbana como 
resultado de uma política pública”17 – na qual são discutidas ações e projetos relacionadas a diretriz de 
reorganização do uso do solo da cidade pelo transporte e que se vinculam ao DOT e ao Gerenciamento de 
Demanda (Transport Demand Management – TDM). 

Tanto os terminais de integração quanto as conexões são vistos pelo PlanMob 2015 como elementos de 
organização e otimização da rede de ônibus, porém apresentam potenciais urbanísticos de diferentes 
características não considerados diretamente no plano. O terminais "configuram-se como os principais 
pontos de troncalização da rede, [abrigando] grande número de integrações" (SÃO PAULO (Município), 
2015b, p.91). Atualmente o Plano Municipal de Desestatização (PMD - Lei Municipal 16.703 de 2017) prevê 
a concessão dos terminais, com a elaboração de PIUs específicos, os tranformando em potenciais pontos de 
reorganização do uso e ocupação do solo da cidade, alinhado com as diretrizes gerais do PDE 2014. 

As conexões são "locais onde se pode transferir entre as linhas de transporte" (SÃO PAULO (Município), 
2015, p.91), associados, como no Plano Interligado, a locais da cidade com grande demanda de baldeação 

                                                           
17 No PlanMob2015 são agrupadas ações e projetos em três proposições: I – Reconhecimento da mobilidade urbana como 
resultado de uma política pública, II – Organização do Sistema de Mobilidade Urbana para a oferta de serviços universais, a partir 
da rede de transporte público coletivo e III – Mobilidade urbana considerada política fundamental para a gestão ambiental urbana 
e promoção da qualidade ambiental. A primeira proposição se relaciona ao objetivo do PDE 2014 de reorganização do uso e 
ocupação do solo da cidade a partir da infraestrutura de transporte, a segunda a medidas de organização e melhoria da 
performance da rede de ônibus e a terceira a medidas na rede de ônibus que permitiriam a melhoria da qualidade ambiental na 
cidade. (SÃO PAULO, 2015, pp.55-61) 
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entre linhas. Podem ser considerados pontos de transbordo difusos que organizam a relação entre linhas 
dos subsistemas da rede de ônibus da cidade e permitem melhorias pontuais de conforto na utilização da 
rede. As conexões se relacionam indiretamente com as medidas de qualificação urbana previstas no PDE 
2014 e na LPUOS 201618.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisados em conjunto, os diversos instrumentos, normas e planos que compõem os territórios de 
transformação constroem, por um lado, uma matriz complexa de planejamento urbano, mas ao mesmo 
tempo extremamente flexível às diversas escalas de abordagem necessárias para se trabalhar as macro- 
diretrizes previstas no PDE 2014. Por outro lado, essa flexibilidade sublinha a importância dos planos 
setoriais e os projetos urbanos a eles vinculados, reiterando que as premissas do plano de mobilidade, por 
exemplo, se não articuladas às propostas desenhadas pelo PDE, podem levar a desagregação e a 
fragmentação de políticas urbanas de longo prazo, especialmente àquelas comprometidas com a redução 
das desigualdades e a superação dos desequilíbrios na cidade de São Paulo. 

A necessidade de ativação das áreas de influência previstas dos Eixos (ZEUP e ZEMP) é um exemplo claro do 
desafio que envolve o desenho da rede. Na medida em que o PDE determina que as áreas de influência - e  
todos os seus parâmetros urbanísticos - só passarão a vigorar após a emissão da Ordem de Serviço das 
obras da linha de transporte definidora do Eixo (Art. nº 83 do PDE 2014), os projetos das linhas de 
mobilidade de média e alta capacidade, e os respectivos planos de mobilidade que os definem, passam a 
ter um peso ainda mais forte na determinação de novos vetores de desenvolvimento urbano do município. 
Ou seja, ao pensarmos as macro-diretrizes do PDE, principalmente aquelas relativas à construção de novas 
centralidades e redistribuição de empregos e moradias, os Eixos só atingem plena efetividade se também 
forem acompanhados por um plano de mobilidade coerente com o pretendido equilíbrio da metrópole e 
comprometido com a execução das linhas.   

Neste contexto, é importante apontar a fragilidade nas diretrizes de desenho da rede de corredores 
proposta pelo PlanMob2015. A diretriz de implantação dos corredores de ônibus se vincula ao chamado 
Viário Estrutural de Interesse de Ônibus – VEIO, que por sua vez, é derivada do sistema viário estrutural da 
cidade, sem uma proposta complementar de desenho de rede mais consistente.   

A concessão dos terminais não é discutida no PlanMob2015, mas é uma diretriz que se alinha com a política 
dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana. Porém, ao contrário destes Eixos e das ZEU 
resultantes, que se apóiam em instrumentos do zoneamento, estão vinculadas a elaboração de um PIU que 
dará diretrizes para a ocupação das áreas dos terminais – indices de ocupação do solo – e para a 
reorganização do entorno imediato dos mesmos, focados não só no desenho ou redesenho de áreas do 
sistema viário, mas no estabelecimento de parâmetros de uso e ocupação do solo permitidos por um 

                                                           
18 É importante apontar que, apesar da importância dada às conexões no PlanMob2015 e às estações de transferência no Plano 
Interligado, especialmente pela possibilidade de transbordos difusos dado pela adoção do Bilhete Único elas têm tido pouca 
atenção e foram implantadas apenas experimentalmente no Município. Tanto o Plano Interligado quanto o PlanMob2015 
mapearam e propuseram projetos funcionais para cada uma das conexões ou estações de transferência. (SÃO PAULO, 2004, 
pp.183-194; SÃO PAULO, 2015, pp.91-92) 
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instrumento como o PIU. Atualmente se discutem as PIUs dos Terminais Campo Limpo, Princesa Isabel e 
Capelinha, com estudo e diagnóstico concluídos  (SÃO PAULO (Município, 2017). As conexões se 
apresentam como intervenções pontuais de redesenho do viário, mas apresentam potencial para 
reorganização de áreas em seu entorno, especialmente as conexões localizadas em pontos de maior 
demanda de transbordo e circulação de pessoas e linhas.  

Horizontes de implantação dos terminais e previsão de conexões se apresentam nas diretrizes do 
PlanMob2015 vinculadas a análises de desempenho da rede, sem atenção a sua importância na 
estruturação urbana e na reorganização de trechos da cidade, mesmo que em pequena escala. As políticas 
de reorganização da rede enfatizando percursos perimetrais tem, por sua vez, potencial de reorganizar 
extensas áreas na Área Central da cidade, hoje dedicadas à provisão de transbordos entre linhas, bem 
como de gerar impactos significativos em áreas fora do Centro Expandido, devido a demanda de espaço 
causada por esta reorganização. 

Em relação às redes de transporte metropolitanas, como o trem, o metrô e os monotrilhos, podemos dizer 
que as estratégias gerais propostas pelo Plano Integrado de Transportes Urbanos de 2025 (PITU 2025), pela 
sua atualização, a Rede 2030, e o PlanMob2015 convergem em alguns pontos. Ambas incorporam as 
demandas de viagens perimetrais como pressuposto básico para o desenho previsto da rede. Na Rede 2030 
tal demanda, já considerada desde a elaboração do PITU 2020, se apresenta na previsão de linhas 
perimetrais e linhas diametrais interlaçadas, permitindo o atendimento a demanda de viagens perimetrais. 
O PlanMob2015 reorganiza a rede de ônibus atual com a criação do subsistema Rede Estrutural Perimetral, 
com o objetivo de atender tais demandas. 

A ênfase da Rede 2030 recai nas possibilidades de reorganização do território diretamente afetado pelas 
estações de trem e de metrô, enfatizadas, como visto, pelo aumento do número de conexões entre linhas. 
Tal estratégia se alinha com as propostas do PDE 2014 de reforçar o adensamento construtivo nos eixos de 
transporte, seja na mudança de parâmetros indicada na ZEU nos corredores de ônibus e entorno das 
estações de metrô, seja na política de concessão de terminais vinculados aos PIU. As estações da CPTM no 
território do Município de São Paulo, por sua vez, se localizam no interior da MEM, se vinculando não a 
instrumentos da LPUOS mas a política dos projetos urbanos dos Arcos. 

É possível apontar possibilidades de vinculação de políticas de adensamento construtivo e reorganização do 
uso do solo com as redes de transporte e mobilidade. A discussão conceitual proposta pelo PITU 2025 de 
adensamento e reforço do papel de estruturador regional das estações de trem – especialmente as que 
recebem mais de uma linha ou permitem o transbordo trem metrô – se vincula aos intrumentos de 
desenho urbano proposto pelo PDE 2014, apresentando grande potencial dada a acessibilidade 
metropolitana garantida pela rede sob trilhos (LONGO, 2016). Já os corredores de ônibus e os terminais de 
ônibus, em sua maioria, apresentam potenciais de reorganização regional, reforçando o papel das 
centralidades, especialmente na região periférica do Município de São Paulo. A hierarquia desta relação se 
completa com as possibilidades das conexões e de transferências difusas, em abordagens pontuais de 
redesenho viário. 

Outra questão de grande interesse, é o fato de que a ativação da ZEU se dá a partir da construção de um 
corredor com parâmetros homogêneos para todo o município, independente da especificidade territorial e 
do contexto social e ambiental das áreas atravessadas pelos corredores atuais e futuros. Nesse sentido, a 
presença de instrumentos urbanísticos alternativos, como o PIU, abre a possibilidade de proposição de 
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parâmetros de desenho mais específicos, alinhados com a cidade real, muitas vezes distante do que foi 
inicialmente imaginado pela LPUOS. Estratégia similar é prevista no PDE 2014 para os subsetores da MEM, 
como vimos anteriormente, embora o andamento dos planos tenha se descontinuado, o que dificulta a 
consolidação das propostas para esse território dito estratégico para a metrópole. 
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PODERES PÚBLICOS MUNICIPALES Y AEROPUERTOS EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO URBANO 
BRASILEÑO: UN PANORAMA PARCIAL, DE 2006 A 2017 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
As cidades brasileiras reúnem 85% da população e têm diversos conflitos urbanísticos. Entre eles, conflitos com os 
aeroportos, infraestruturas que têm requisitos de segurança, funcionalidade e eficiência das atividades aeronáuticas e 
aeroportuárias que estabelecem restrições sobre o território fora de seus limites. Em 2006, importante mudança 
ocorreu no Sistema de Aviação Civil com a instalação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e, em 2011 e nos anos 
seguintes, novas normas federais aeronáuticas e aeroportuárias foram publicadas. Este artigo analisa a política da 
Infraero, estatal federal de aeroportos, quanto à integração cidades-aeroportos, de 2006 a novembro de 2017, e traça 
um panorama parcial, relativo a oito aeroportos da estatal. No período estudado, a Infraero celebrou, com 13 
Prefeituras, Acordos de Cooperação Técnica para a elaboração de Planos de Integração Operacional Urbana, para 11 de 
seus aeroportos. Até 2011, a estatal administrava 67 unidades, que concentraram 97% dos passageiros e 98% das cargas 
do País naquele ano, mas, em 2017, operava 57, devido à concessão dos outros a empresas privadas ou público-privadas 
e a outros entes públicos.  
PALAVRAS-CHAVE: Urbanismo. Aeroporto. Integração cidade-aeroporto. 

ABSTRACT: 
Brazilian cities account for 85% of the population and have several urban conflicts. These include conflicts with airports, 
infrastructures that have security requirements, functionality and efficiency of the aeronautical and airport activities 
that establish restrictions on the territory outside its limits. In 2006, a major change occurred in the Civil Aviation System 
with the installation of the National Civil Aviation Agency (ANAC) and in 2011 and in the following years, new federal 
aeronautical and airports standards were published. This article analyzes the policy of Infraero, the federal state-run 
airport, in the integration of cities and airports, from 2006 to November 2017, and outlines a partial overview of eight 
state airports. In the period under study, Infraero signed, with 13 City Halls, Technical Cooperation Agreements for the 
elaboration of Urban Operational Integration Plans for 11 of its airports. By 2011, the state-owned company managed 
67 units, which concentrated 97% of the country's passengers and 98% of the cargoes that year, but in 2017 it operated 
57, due to the concession of the others to private or public-private companies and other public entities. 
KEYWORDS: Urbanism. Airport. Integration city-airport. 

RESUMEN: 
Las ciudades brasileñas reúnen el 85% de la población y tienen diversos conflictos urbanísticos. Entre ellos, conflictos con 
los aeropuertos, infraestructuras que tienen requisitos de seguridad, funcionalidad y eficiencia de las actividades 
aeronáuticas y aeroportuarias que establecen restricciones sobre el territorio fuera de sus límites. En 2006, un 
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importante cambio ocurrió en el Sistema de Aviación Civil con la instalación de la Agencia Nacional de Aviación Civil 
(ANAC) y en 2011 y en los años siguientes, nuevas normas federales aeronáuticas y aeroportuarias fueron publicadas. 
Este artículo analiza la política de Infraero, estatal federal de aeropuertos, en cuanto a la integración ciudad-
aeropuertos, de 2006 a noviembre de 2017, y traza un panorama parcial, relativo a ocho aeropuertos de la estatal. En 
el período estudiado, Infraero celebró, con 13 Ayuntamientos, Acuerdos de Cooperación Técnica para la elaboración de 
Planes de Integración Operativa Urbana, a 11 de sus aeropuertos. Hasta 2011, la estatal administraba 67 unidades, que 
concentraron el 97% de los pasajeros y el 98% de las cargas del país en aquel año, pero en 2017 operaba 57, debido a la 
concesión de los otros a empresas privadas o público-privadas y a otros entes públicos. 
PALAVRAS CLAVE: Urbanismo. Aeropuerto. Integración ciudad-aeropuerto. 
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INTRODUÇÃO 

As cidades brasileiras reúnem, hoje, cerca de 85% da população nacional e têm diversos problemas na esfera 
urbanística, de uso e ocupação do solo, mobilidade e saneamento. Entre estes, incluem-se os conflitos com 
os aeroportos, especialmente os conflitos de natureza socioeconômica. Alguns requisitos operacionais dos 
aeroportos têm impacto físico mais importante nas áreas vizinhas e sua consideração nos processos de 
planejamento urbano é essencial para a segurança, funcionalidade e eficiência dos aeroportos. São eles: (i) 
a observância dos Planos de Zona de Proteção (PZP) à aviação (COMAER, 2015), que consistem em planos 
definidores de superfícies acima das quais não devem existir obstáculos (edificações e outras estruturas), 
fixados em norma pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) do Comando da Aeronáutica 
(COMAER); tais planos se referem às pistas de pouso e decolagem, aos helipontos, aos auxílios à navegação 
aérea e às rotas especiais de aviões e helicópteros; (ii) o atendimento das restrições fixadas para a Área de 
Segurança Aeroportuária (ASA), inicialmente estabelecida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA, 1995) e redefinida na Lei nº 12.725, de 2012, que se refere à segurança contra as faunas aérea e 
terrestre que, potencialmente, podem causar acidentes aéreos (ANAC, 2014; COMAER, 2017); (iii) a 
harmonização do uso e ocupação do solo no entorno dos aeroportos com os níveis de ruído aeroportuário 
calculados e fixados nos Planos de Zoneamento de Ruído (PZR) dos aeroportos (ANAC, 2011); (iv) a 
disponibilidade de sistemas de mobilidade urbana adequados para acesso aos aeroportos. 

Em março de 2006, ocorreram a extinção do Departamento de Aviação Civil (DAC) do Comando da 
Aeronáutica (COMAER) e a instalação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), importante mudança 
institucional que, nos termos da lei de criação da ANAC (BRASIL, 2005), alterava algumas responsabilidades 
então vigentes. Em 2011, novos regulamentos da ANAC e do COMAER fixaram maiores responsabilidades 
aos administradores aeroportuários no que se refere à harmonia entre as atividades dos aeroportos e das 
áreas da cidade em torno deles. 

Com o crescimento contínuo das cidades, observa-se o agravamento dos conflitos socioeconômicos entre os 
aeroportos e suas vizinhanças, expressos em usos e ocupações do solo que não respeitam as restrições dos 
PZP, da ASA e do PZR e, em muitos casos, na falta de oferta suficiente de sistemas de mobilidade urbana 
compatíveis com as necessidades dos aeroportos. Neste contexto, as relações entre os Poderes Públicos 
municipais e os aeroportos são fatores determinantes na solução ou persistência destes conflitos. 

Com o advento do Estatuto da Cidade (EC) (BRASIL, 2001), foi fixada a obrigação da elaboração e revisão 
periódica do Plano Diretor Participativo municipal (PDPM) para cidades com mais de 20 mil habitantes. Os 
PDPM definem diretrizes urbanísticas e de outros tipos e precisam ser revisados a cada dez anos, no máximo. 
Este ciclo de atualização do PDPM, porém, é longo demais para condicionar ações de enfrentamento dos 
conflitos entre os aeroportos e as áreas vizinhas. O EC, entretanto, criou instrumentos de planejamento 
urbano novos, que têm potencial para facilitar a solução de problemas urbanísticos. 

Diante desse contexto de conflito entre cidades e aeroportos, já bastante explorado em estudos anteriores 
(BARCELLOS, 2001; CALDAS, 2013; NASCIMENTO e ALVES, 2014), uma questão se coloca: como tem se dado 
a relação entre os Poderes Públicos municipais, titulares da responsabilidade de elaboração dos PDPM, e as 
administrações aeroportuárias, responsáveis pelo planejamento e gestão dos aeroportos?   

Este trabalho busca contribuir para a integração entre os PDPM e os planos aeroportuários, através da 
compreensão das relações entre as Administrações Públicas municipais e as empresas aeroportuárias no 
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contexto do planejamento urbano e aeroportuário. Nesse sentido, será estudado o período de 2006 a 
novembro de 2017, relevante por mudanças importantes no ambiente legal, tendo por foco a atuação da 
Infraero, empresa pública federal, neste período. Esse recorte se justifica pela posição quase monopolista da 
estatal até 2011, ano em que começou a ocorrer a transferência da administração de aeroportos de médio e 
grande porte a sociedades empresariais comandadas por particulares. Até novembro de 2011, a Infraero 
operava 67 aeroportos públicos em todo o País, sendo responsável pelo tráfego nacional de 97% dos 
passageiros e 98% das cargas. E, mesmo após 2011, a Infraero continuou administrando um grande número 
dos aeroportos – 57, em novembro de 2017 –, além de manter participação de 49% em sociedades público-
privadas que passaram a administrar cinco dos seis aeroportos concedidos (excetua-se o novo aeroporto da 
Região Metropolitana de Natal, 100% privado, o único concedido em 2011). Outros quatro aeroportos foram 
transferidos a Prefeituras ou governos estaduais. 

As perguntas que a pesquisa buscou responder são: Qual foi a política da Infraero em relação ao 
planejamento e gestão da integração urbana socioeconômica de seus aeroportos, de 2006 a 2017? De que 
modo a extinção do DAC e a instalação da ANAC, em 2006, influenciaram essa política? Qual o impacto dos 
novos regulamentos da ANAC e COMAER, de 2011, que estabeleceram maiores obrigações aos 
administradores aeroportuários quanto à integração urbana socioeconômica cidades-aeroportos, na política 
da Infraero para o tema? Quais os resultados do relacionamento do Poder Público municipal com a Infraero 
sobre esta integração, no período de 2006 a 2017, para alguns aeroportos? 

Este trabalho estrutura-se em mais quatro seções, além desta introdução. Na seção 2, são analisadas as 
principais referências teóricas pertinentes ao problema e ao objetivo do artigo e a legislação e 
regulamentação nacionais pertinentes. Em seguida, na seção 3, são apresentados o método e as fontes de 
dados empregados na pesquisa. A seção 4 dedica-se à análise dos resultados obtidos, em diálogo com a base 
teórica. Por fim, apresenta-se as conclusões e indicativos para futuras pesquisas, que poderão ampliar mais 
o conhecimento sobre o tema. 

O RELACIONAMENTO ENTRE CIDADES E AEROPORTOS 

A importância econômica e social dos aeroportos, o papel que desempenham nos países e no mundo, estão 
bem analisados na obra de SILVA (1991). A transformação dos aeroportos em unidades econômicas com 
atividades complementares (hoteleiras, de serviços, de indústrias de ponta etc.), constituindo as “cidades-
aeroportos”, é fenômeno que se espalha pelo mundo (GÜLLER e GÜLLER, 2002).  

Esta crescente expansão da importância dos aeroportos levou ao conceito da “aerotrópole”, que se aplica 
quando o aeroporto se torna o principal dínamo das atividades econômicas de uma cidade ou de uma região 
urbana (KASARDA e LINDSAY, 2013). O estabelecimento de aerotrópoles no Brasil já conta com algumas 
iniciativas e estudos (KASARDA, 2013; PEREIRA, 2014). 

De outro lado, as necessidades funcionais dos aeroportos foram sendo estabelecidas, principalmente por 
normas e leis, baseadas em estudos e recomendações de padronização da Organização Internacional da 
Aviação Civil (ICAO, na sigla em inglês), uma organização vinculada à ONU. Assim, leis e regulamentos federais 
sobre as já mencionadas superfícies livres de obstáculos para a aviação, zonas de ruído aeronáutico e áreas 
de segurança contra fauna no entorno dos aeroportos vêm sendo editados há muitos anos (BRASIL, 1986 e 
2012; MAER, 1987; CONAMA, 1995; ANAC, 2011 e 2014; COMAER, 2015 e 2017). Trabalhos de sistematização 
dos requisitos dos aeroportos e das necessárias ações de harmonização com as composições urbanas 
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circunvizinhas também são conhecidos (IAC, 2005a e 2005b). E a temática da mobilidade urbana para acesso 
aos aeroportos está inserida nas teorias gerais do transporte nas cidades.  

O planejamento urbano no Brasil, de 2006 a 2017 

O planejamento urbano é uma função pública consolidada no Brasil, há muitas décadas, e passou por diversas 
fases características (VILLAÇA, 2004; MONTE-MÓR, 2008; COSTA, 2013). No período de 2006 a 2017, recorte 
temporal desta pesquisa, o planejamento urbano no País teve como paradigmas primários a Constituição da 
República, de 1988, a muito inovadora Lei nº 10.257 (Estatuto da Cidade), de 2001, e, mais recentemente, a 
Lei nº 13.089 (Estatuto da Metrópole), de 2015.  

Na esteira do Estatuto da Cidade (EC), todos os municípios com mais de 20 mil habitantes tiveram que 
produzir os seus Planos Diretores Participativos (PDPM), com definição do plano de ordenamento de todo o 
território, e não apenas das áreas urbanas. Estes PDPM foram complementados, de modo geral, por leis de 
parcelamento, uso e ocupação do solo. Para munícipios com população de mais de 500 mil habitantes, o EC 
determinou, ainda, a elaboração de um “plano de transporte urbano integrado”.  

O EC inovou quanto ao ferramental para o planejamento urbano, criando instrumentos tributários, 
financeiros, jurídicos e políticos, além do estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV), complementar ao 
estudo prévio de impacto ambiental (EIA). Vários destes instrumentos tornaram possível um planejamento 
urbano mais complexo e flexível, deixando para trás o mero zoneamento urbanístico que caracterizava a 
atividade até então, como, por exemplo, os instrumentos da “operação urbana consorciada”, da 
“transferência do direito de construir” e da “outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso”, 
para citar aqueles com grande potencial de promoção de solução de conflitos urbanos.  

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015) estabeleceu 17 objetivos compartilhados 
por todos os países do mundo, para cumprimento até 2030, contemplando as três dimensões do 
desenvolvimento: econômica, social e ambiental. Entre eles, figura o Objetivo (ODS) nº 11: “Tornar as cidades 
e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. E a Meta 11.3: “Até 2030, 
aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão de 
assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países”. Estas definições, 
aprovadas também pelo Brasil, são referenciais adicionais para o planejamento urbano no País. 

A Nova Agenda Urbana (ONU, 2016), adotada na Habitat III – Terceira Conferência das Nações Unidas para 
Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, vinculada ao ODS nº 11, também conta no quadro 
institucional de planejamento e gestão das cidades brasileiras. Na análise endossada pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, ela contém 30 pontos-chave de ação, divididos em cinco campos 
(MORENO, 2016). Quanto à política urbana nacional, que é um dos campos, a Nova Agenda Urbana propugna 
que deve ser reconhecida a responsabilidade de todos os níveis de governo, com o estabelecimento de 
mecanismos de coordenação. Ou seja, no Brasil, a responsabilidade pelo planejamento e gestão das cidades 
não deve ser apenas dos governos municipais. Embora em alguns aspectos urbanísticos já exista uma 
cooperação entre governos municipais, estaduais e federal, ainda há áreas em que essa cooperação não está 
estabelecida, inclusive quanto à integração cidades-aeroportos. 
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O Sistema de Aviação Civil brasileiro e seus principais atores 

Em março de 2006, foi instalada a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em substituição ao 
Departamento de Aviação Civil (DAC) do Comando da Aeronáutica (COMAER), por força da Lei nº 11.182, de 
2005. A ANAC tornou-se o órgão regulador do Sistema de Aviação Civil brasileiro, mas o Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 
(CENIPA), ambos do COMAER, permaneceram à frente dos sistemas que dão nomes aos órgãos. Estas três 
entidades – ANAC, DECEA e CENIPA – constituíram-se, no período estudado, os órgãos de Estado para a 
aviação civil no País. A ANAC cuida de tudo o que não está nas competências específicas do DECEA e CENIPA. 

Completam a lista de entidades que atuam ou interferem no Sistema de Aviação Civil brasileiro: os Poderes 
Públicos federal, estaduais e municipais, inclusive seus órgãos de proteção ao meio ambiente e de mobilidade 
urbana, os aeroportos, as companhias aéreas, as empresas de serviços aéreos de todos os tipos e as empresas 
auxiliares ao transporte aéreo, mas, também, os usuários em geral, outras entidades civis de cada localidade 
e os moradores e instituições instalados nas áreas de influência da aviação e dos aeroportos. 

Leis e regulamentos nacionais relativos à integração cidades-aeroportos 

O referencial legal brasileiro relativo à integração cidades-aeroportos consiste, basicamente, na Constituição 
da República, de 1988, que, em seu artigo 21, tem definições sobre a infraestrutura aeroportuária nacional; 
na Lei nº 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica), de 1986; na Lei Complementar nº 97, de 1999, que criou 
o Ministério da Defesa e reorganizou o Sistema de Aviação Civil definido na Lei nº 7.565; na Lei nº 11.182, de 
2005, que criou a ANAC; e na Lei nº 12.725, de 2012, que modificou o conceito da Área de Segurança 
Aeroportuária (ASA), que se refere à segurança aeroportuária contra fauna. 

No período estudado, de 2006 a 2017, importantes mudanças na regulamentação federal infralegal relativa 
às zonas de proteção à aviação e ao zoneamento do ruído aeronáutico-aeroportuário foram registradas. 
Ocorreram mudanças também quanto à ASA, mas de menor impacto. 

No caso da regulamentação referente às zonas de proteção à aviação, em 13 de maio de 2011 foi publicada 
a Portaria nº 256/GC5, do Comando da Aeronáutica, que revogou a Portaria nº 1.141/GM5, de 8 de dezembro 
de 1987, do então Ministério da Aeronáutica. Na Portaria nº 256, art. 94, está definido que 

Se a solicitação de uma implantação não atender aos requisitos técnicos estabelecidos, 
nesta Portaria e nas demais normas vigentes, e o Poder Municipal/Estadual manifestar-se, 
oficialmente, pelo interesse público na referida implantação, o DECEA informará as 
restrições necessárias às operações do aeródromo, para garantir a segurança da navegação 
aérea; e se, ainda assim, for ratificado pelo Poder Municipal/Estadual o interesse público 
no empreendimento, o Comandante da Aeronáutica poderá emitir portaria, autorizando a 
implantação, e o DECEA emitirá a documentação necessária a mitigação dos efeitos 
adversos e a manutenção do nível de segurança operacional. (COMAER, 2011) 

Este dispositivo da Portaria nº 256 alterou substantivamente a norma de 1987, garantindo aos Poderes 
Públicos municipais e estaduais a prerrogativa de decidir se a implantação de um empreendimento é de 
maior interesse público que a manutenção das condições operacionais do aeroporto sob cuja área de 
influência está o empreendimento.  
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Na Portaria nº 1.141, de 1987, artigos 84 a 91, estava definido que o Ministério da Aeronáutica não 
autorizaria nenhuma construção que desrespeitasse as restrições vinculadas aos aeroportos. Além disto, o 
artigo 86 estabelecia que 

O Comando Aéreo Regional – COMAR poderá embargar a obra ou construção, de qualquer 
natureza, que contrarie os Planos aprovados por esta Portaria ou exigir a eliminação dos 
obstáculos erigidos e usos estabelecidos em desacordo com os referidos Planos, 
posteriormente à sua aplicação, por conta e risco do infrator, que não poderá reclamar 
qualquer indenização. (MAER, 1987) 

É fato que a Constituição da República promulgada em 1988, na esteira da redemocratização do País, inovou 
ao definir os Municípios como entes federados, com atribuições próprias específicas, dentre as quais ressalta-
se a competência para o regramento do uso e ocupação do solo. É de se notar, inclusive, que a Portaria nº 
256 defina que o Poder Público estadual também pode viabilizar empreendimentos que tenham impacto 
sobre os aeroportos, e não apenas o Poder Público municipal. 

Tanto na vigência da Portaria nº 1.141, de 1987, quanto da Portaria nº 256, de 2011, nota-se que as empresas 
administradoras de aeroportos não têm nenhuma atribuição que lhes dê sequer uma parcela no poder de 
decisão quanto à preservação das infraestruturas construídas ou planejadas para seus negócios.  

Em 9 de julho de 2015 foi publicada a Portaria nº 957/GC3, do COMAER, com vigência a partir de 10 de 
outubro de 2015. Ela revogou a Portaria nº 256, de 2011. Na Portaria nº 957, as empresas administradoras 
de aeroportos permaneceram sem qualquer peso decisório frente a eventuais ocupações que prejudiquem 
o desenvolvimento ou até a operação da infraestrutura aeroportuária. Mas, no artigo 117, parágrafo 3º, 
define-se que 

Uma vez ratificado o interesse público [pelo Poder Municipal ou Estadual envolvido, em 
favor de objeto que descumpra os planos de zona de proteção do aeroporto], o processo 
será encaminhado à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC-PR), para 
manifestação acerca do objeto proposto, à luz do que dispõe a Política Nacional de Aviação 
Civil (PNAC) e, após, retornará ao COMAER [Comando da Aeronáutica] para a emissão de 
portaria de autorização do objeto, caso julgue pertinente. (COMAER, 2015) 

Ou seja, com a Portaria nº 957, o poder de decisão voltou à esfera federal, sendo retirada do âmbito dos 
Poderes Públicos municipais e estaduais, mas as empresas administradoras dos aeroportos permaneceram 
sem qualquer participação decisória nos eventuais conflitos no uso do espaço em torno dos aeroportos.  

Em síntese, de 1987 até 2011, a regulamentação previa que obstáculos poderiam ter suas obras embargadas 
e demolidas por ordem do Ministério da Aeronáutica (ou, depois de junho de 1999, Comando da 
Aeronáutica). A mudança regulatória de maio de 2011 transferiu aos Poderes Públicos municipais e estaduais 
o poder de permitir obstáculos em torno dos aeroportos, poder que vigorou até outubro de 2015, quando 
retornou ao governo federal. A Infraero e demais empresas aeroportuárias não tiveram qualquer peso 
decisório quanto ao assunto, no período pesquisado, de 2006 a 2017 – e continuam não tendo. A partir de 
2011, portanto, a Infraero e demais empresas aeroportuárias passaram a ter uma motivação a mais para 
trabalhar em prol da integração urbanística entre aeroportos e cidades, para preservar as infraestruturas 
construídas e os planos de desenvolvimento dos aeroportos.  
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No caso da regulamentação relativa ao zoneamento de ruído aeroportuário, vigorava, desde dezembro de 
1987, a já citada Portaria nº 1.141/GM5, do COMAER. A Portaria nº 256/GC5, de 2011, do COMAER, revogou-
a, mas definiu novo regramento apenas quanto às zonas de proteção à aviação, sem definir regras quanto ao 
ruído aeroportuário, pois este assunto tinha passado a ser de competência da ANAC, desde 2006, ano de 
instalação da Agência. Somente em 29 de setembro de 2011, a ANAC publicou o RBAC nº 161, definindo 
novas regras quanto ao zoneamento de ruído nos aeródromos. Ou seja, o Brasil ficou sem regulamentação 
sobre o assunto entre 13 de maio e 29 de setembro de 2011, numa prova da descoordenação entre o 
COMAER e a ANAC. 

Na Portaria nº 1.141, de 1987, artigos 64 a 91, tinham sido definidos os usos que seriam permitidos em cada 
uma das três áreas de ruído aeroportuário identificadas (Áreas I, II e III), delimitadas pelas curvas de ruído nº 
1 e nº 2, que, entretanto, não tinham indicação do nível de ruído a que correspondiam. Dois tipos de planos 
foram estabelecidos: básico e específico, sendo o primeiro fixado com formas geométricas simples e 
padronizadas e, o segundo, mediante cálculo matemático em função das aeronaves e número de pousos e 
decolagens previstos. Na Portaria nº 1.141, a autorização de uso das propriedades alcançadas pelas curvas 
de ruído de cada aeroporto estava estabelecida para o Ministro da Aeronáutica, não para as Prefeituras 
Municipais.  

O RBAC nº 161, de 2011, manteve a definição de dois tipos de planos: básicos e específicos. Os planos 
específicos passaram a ser exigidos para aeroportos com mais de 7.000 pousos e decolagens por ano, na 
média dos últimos três anos, e facultativos para os demais aeródromos. Planos básicos foram mantidos com 
as mesmas formas simples e padronizadas. Planos específicos passaram a ter que ser feitos com base em 
programa computacional que utilize metodologia matemática, para calcular as curvas de ruído de 65 a 
85dB(DNL).  

O RBAC nº 161 alterou as responsabilidades relativas à elaboração do plano do zoneamento de ruído 
aeroportuário. Atribuiu-o às administrações aeroportuárias, mas, no caso dos planos específicos, estabeleceu 
que 

O operador de aeródromo deve, para elaboração ou revisão do PEZR [Plano Específico de 
Zoneamento de Ruído do aeroporto], atuar em cooperação com os município(s) 
abrangido(s) pelo Plano, assegurando o desenvolvimento dos estudos de forma integrada 
com os demais órgãos interessados, respeitando o estabelecido na Subparte E deste RBAC. 
(ANAC, 2011, § 161.31) 

O citado regulamento definiu restrições de usos e condicionantes de Redução de Nível de Ruído (RR) para 
edificações de permanência prolongada de pessoas, mas, para alguns usos desaconselhados pela ANAC, 
deixou a critério de outros “órgãos”, sem especificar quais, a possibilidade de autorização de tais usos, desde 
que sejam adotadas medidas para atingir uma RR no projeto e construção das edificações.  

O RBAC nº 161 definiu, ainda, que 

Após o registro do PZR na ANAC, o operador de aeródromo deve buscar ações de 
compatibilização do uso do solo com o(s) município(s) abrangido(s) pelas curvas de ruído, 
bem como com a comunidade de entorno, notificando a ANAC, os municípios e os órgãos 
interessados sempre que forem identificados usos incompatíveis com os PZR aprovados. 
(ANAC, 2011, § 161.51) 
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Portanto, o RBAC nº 161 fixa que a elaboração dos Planos Específicos de Zoneamento de Ruído dos 
aeroportos deve ser feita em parceria com os municípios, mas fixa, também, que as empresas 
administradoras dos aeroportos têm a obrigação de atuar junto aos Poderes Públicos municipais para que as 
atividades nas áreas alcançadas pelo ruído aeroportuário, definidas no PEZR, se tornem compatíveis com ele, 
conforme o nível de ruído definido. 

Em 2012, foi publicada a Lei nº 12.725, a qual define a “Área de Segurança Aeroportuária” (ASA), que se 
refere à segurança da aviação contra fauna aérea e terrestre. Essa lei estabeleceu que a área circular, com 
20 quilômetros de raio, centrada no ponto médio da maior pista de pouso e decolagem do aeródromo, deve 
permanecer sem usos que tenham o potencial de atrair faunas que ponham em risco a segurança das 
atividades aéreas. Isto é particularmente importante quanto à fauna aérea, mas também se aplica à fauna 
terrestre, pois ela também tem o potencial de provocar acidentes aeronáuticos, nos momentos de pouso e 
decolagem. 

Depois, em 2014, a ANAC estabeleceu o RBAC nº 164 (ANAC, 2014), que trata do gerenciamento do risco de 
fauna nos aeródromos nacionais. E, em 2017, o COMAER, por iniciativa do CENIPA, publicou o PCA 3-3 
(COMAER, 2017), que define um plano básico de gerenciamento deste risco. Neste último documento, a ASA 
foi subdividida em três áreas (definidas por círculos de 5, 10 e 20 quilômetros de raio), com restrições 
diferenciadas quanto aos usos do solo. 

Anteriormente, em 1995, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) havia publicado a Resolução nº 
4/1995 (CONAMA, 1995), que definira a ASA (um pouco diferente da definição da Lei nº 12.725). Ou seja, 
desde 1995, já havia regulamentação federal que exigia a atenção dos municípios no planejamento e 
fiscalização do uso do solo quanto a este requisito de segurança das atividades aeronáuticas. 

MÉTODO E FONTES DE DADOS 

Foram pesquisadas a política empreendida pela Infraero a partir da extinção do DAC e criação da ANAC em 
relação à integração cidades-aeroportos e os relacionamentos entre os Poderes Públicos municipais e alguns 
dos aeroportos administrados pela estatal. A fonte principal de dados foram os arquivos da estatal. 

Nesta pesquisa, além das ações de planejamento ligadas a empreendimentos de ampliação dos aeroportos, 
destaca-se o programa de Acordos de Cooperação Técnica com Prefeituras para a elaboração dos “Planos de 
Integração Operacional Urbana” (PLIU) dos aeroportos, iniciado em janeiro de 2008.  

ANÁLISE DAS AÇÕES E INICIATIVAS DA INFRAERO DE 2006 A 2017 – PANORAMA PARCIAL 

Planos anuais da Infraero para a integração urbana socioeconômica dos aeroportos 

Sendo uma empresa de abrangência nacional, administradora de aeroportos em todos os estados da 
República, a política para a integração urbana socioeconômica dos aeroportos sempre foi definida pela 
diretoria executiva. No período de 2006 a 2017, os planos empresariais anuais e plurianuais da companhia 
revelam o histórico dessa política. 

O plano empresarial para 2006 não indicou nenhum plano, programa ou projeto voltado para a integração 
urbana dos aeroportos (INFRAERO, 2006).  
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Já no plano da Infraero para 2007, surgiu, no plano de ação da área de Planejamento e Gestão da empresa, 
uma “Ação de Relacionamento Urbano e Regional”. Aquele plano de ação apontou que o aeroporto de 
Guarulhos (SP) já teria tido seus Planos Específicos de Zoneamento de Ruído (PEZR) e de Zona de Proteção 
(PEZPA) definidos, assim como estariam estabelecidas as chamadas “zonas aeroportuárias” no regramento 
municipal de uso e ocupação do solo. O plano de ação para 2007 (INFRAERO, 2007) apontou, ainda, que a 
meta da Infraero era definir, naquele ano, os PZR e PZP de outros sete aeroportos: Brasília, Viracopos, em 
Campinas (SP), Fortaleza, Foz do Iguaçu (PR), Natal, Porto Alegre e Salvador. Também estava presente no 
plano a meta de inscrever as “zonas aeroportuárias” na lei ou regulamento de uso e ocupação do solo dos 
municípios e do Distrito Federal. E celebrar termos de cooperação com municípios, estados, ANAC, DECEA e 
Ministério das Cidades, não tendo havido, porém, definição formal dos objetivos de tais termos de 
cooperação. A presente pesquisa não conseguiu comprovar que o aeroporto de Guarulhos (SP) tivesse, de 
fato, anteriormente a 2007, alcançado os feitos indicados no plano empresarial. Ademais, nenhuma das 
metas consignadas no plano para 2007 foi cumprida. 

Em janeiro de 2008, as ações de planejamento da integração urbana dos aeroportos às cidades foram 
reestruturadas naquela estatal e, no Plano Empresarial 2008-2012 da estatal, vê-se o destaque dado à 
integração dos aeroportos com as cidades, expresso em uma estratégia associada ao principal objetivo da 
qualidade da empresa: 

Objetivo de Qualidade: 7 – Aumento do nível de satisfação dos passageiros, clientes-carga, 
pilotos, empresas aéreas, concessionários e população das áreas vizinhas dos aeroportos, 
buscando atingir patamares de excelência até 2012. 
Estratégia: 7.1 – Promover a integração operacional e econômica dos aeroportos com as 
cidades, em particular quanto à integração viária e ao uso do solo nas áreas vizinhas aos 
aeroportos. (INFRAERO, 2008) 

E, naquele plano plurianual, constam, também, os indicadores e metas vinculados ao citado objetivo, 
conforme Quadro 1, sendo de se destacar que três dos quatro indicadores são vinculados à harmonia entre 
aeroportos e cidades, embora notável a ausência de referência à integração com os sistemas de mobilidade 
urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10797



 

Indicadores Meta 2008 Meta 2009 Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 

Nível de satisfação dos 
passageiros, clientes-carga, 
pilotos, empresas aéreas e 
concessionários 

Aumentar Aumentar Aumentar Aumentar Atingir 
nível de 
excelência 

Incorporação do Plano de Zona 
de Proteção do aeroporto (PZP), 
do Plano de Zoneamento de 
Ruído aeronáutico (PZR) e da 
Área de Segurança Aeroportuária 
(ASA) nos Planos Diretores 
Participativos (PDP) dos 
Municípios abrangidos 

8 
aeroportos 

12 
aeroportos 

12 
aeroportos 

12 
aeroportos 

12 
aeroportos 

Índice de novos aproveitamentos 
nas áreas vizinhas aos aeroportos 
em conformidade com o PZP, PZR 
e ASA, nos aeroportos com 
cooperação formal com os 
Municípios 

- 100% 100% 100% 100% 

Nível de satisfação da população 
das áreas vizinhas vinculadas aos 
aeroportos 

- - Aumentar Aumentar Aumentar 

Quadro 1: Indicadores e metas vinculados ao “Objetivo 7 – Aumento do nível de satisfação dos passageiros, clientes-carga, pilotos, empresas 
aéreas, concessionários e população das áreas vizinhas dos aeroportos”, do Plano Empresarial 2008-2012 da Infraero 

Fonte: INFRAERO, 2008 

O Plano Empresarial 2008-2012 traz, ainda, a definição de várias “iniciativas”, assim denominadas, vinculadas 
ao mencionado o objetivo nº 7, entre elas: 

Realizar, em 2009, pesquisa de avaliação da satisfação da população das áreas vizinhas 
vinculadas aos aeroportos. 
Estabelecer cooperação técnica permanente com Estados e Municípios para integração 
operacional e econômica dos aeroportos com as cidades, para oito aeroportos em 2008. 
(INFRAERO, 2008). 

Este conjunto de objetivo, estratégia, indicadores, metas e iniciativas permite que se perceba que a estatal, 
naquele momento, mobilizou-se em busca de melhorar a integração dos seus aeroportos com as cidades, 
tanto na esfera urbanística quanto na dimensão econômica, e de aferir tanto o índice de novos 
aproveitamentos do solo urbano em harmonia com os requisitos aeroportuários fixados nos PZP e PZR e para 
a ASA quanto o grau de satisfação das populações vizinhas em relação ao funcionamento dos aeroportos.  

No Plano Empresarial de 2009 permaneceram presentes o objetivo e a estratégia destacados do Plano 2008-
2012.  

Um novo plano quinquenal da empresa foi estabelecido para o período 2010-2014, no qual constaram as 
seguintes definições relacionadas com a integração urbana dos aeroportos: 
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Objetivo Estratégico: Promover a integração e o desenvolvimento regional, nacional e 
internacional. 
Iniciativa Estratégica: Promover a incorporação da Área de Segurança Aeroportuária (ASA) 
e dos Planos de Zona de Proteção do aeroporto (PZP) e de Zoneamento de Ruído 
aeroportuário (PZR) nos Planos Diretores Participativos dos Municípios onde se localizam 
os aeroportos. 
Indicador: Número de aeroportos com processo de integração da ASA, PZP e PZR ao PDU 
[Plano Diretor Urbano municipal]. 
Metas: 
2010 – 5 / 2011 – 10 / 2012 – 20 / 2013 – 40 / 2014 – 67. 
(INFRAERO, 2010). 

Note-se que a meta para 2014 era de que todos os 67 aeroportos da rede da estatal estivessem com 
processos ativos de integração da ASA, PZPA e PZR aos PDPM, mas nota-se o desaparecimento de referências 
à integração relativa à mobilidade urbana e à dimensão econômica. 

O plano anual para 2011 manteve aquilo previsto no plano 2010-2014 (INFRAERO, 2011). 

Em 2012, a integração urbana dos aeroportos às cidades deixou de estar presente no planejamento 
estratégico da companhia. Convém anotar que a concessão de três grandes aeroportos superavitários, os de 
Brasília, Guarulhos (SP) e Viracopos, em Campinas (SP), a empresas mistas (com 51% de capital privado e 
49% da Infraero) foi anunciada em maio daquele ano. Este último fato gerou uma dramática mudança no 
cenário de ameaças e oportunidades para a estatal, que se refletiu no seu plano plurianual 2012-2015, tendo 
em vista que o lucro operacional obtido naqueles três aeroportos dava suporte a dezenas de aeroportos 
menores da rede, todos deficitários.  

É de se destacar que, no ano anterior, em 2011, novos regulamentos federais de grande impacto quanto à 
integração cidades-aeroportos foram publicados (ANAC, 2011; COMAER, 2011), como analisado 
anteriormente, e, no ano seguinte, em 2012, a integração cidades-aeroportos deixou de estar explícita no 
planejamento estratégico da Infraero. 

De 2012 a 2017, o tema da integração urbana dos aeroportos às cidades manteve-se ausente dos planos 
anuais e plurianuais da Infraero (INFRAERO, 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017), mas o programa de 
Acordos de Cooperação Técnica com Prefeituras não foi extinto, embora tenha tido poucos resultados até 
agora. 

O programa de Acordos de Cooperação Técnica com Prefeituras para melhoria da integração cidades-
aeroportos 

Este programa foi estabelecido em janeiro de 2008, mas o primeiro Acordo só foi firmado em agosto de 2009. 
Os Acordos tiveram sempre o objetivo de elaboração do Plano de Integração Operacional Urbana (PLIU) do 
aeroporto. 

Ao final de 2017, o balanço do programa de Acordos de Cooperação Técnica com Prefeituras para melhoria 
da integração urbana dos aeroportos computava 13 acordos celebrados, três vigentes e 10 terminados, 
referentes a 11 aeroportos, conforme detalhado no Quadro 2. 
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Prefeitura Aeroporto(s) Data de início Data de término 

Aracaju Aracaju (SBAR) 08/2009 08/2014 

Macapá Macapá (SBMQ) 12/2009 12/2014 

Porto Velho Porto Velho (SBPV) 09/2010 09/2015 

Campinas (SP) Viracopos (SBKP) 09/2010 Nota 

Indaiatuba (SP) Viracopos (SBKP) 09/2010 Nota 

Monte-Mor (SP) Viracopos (SBKP) 09/2010 Nota 

Campo Grande Campo Grande (SBCG) 10/2010 10/2015 

Fortaleza Fortaleza (SBFZ) 11/2010 11/2015 

Joinville (SC) Joinville (SBJV) 12/2010 12/2015 

Jaboatão dos Guararapes (PE) Recife (SBRF) 04/2011 04/2016 

Belo Horizonte Pampulha (SBBH) 
Carlos Prates (SBPR) 

12/2013 Vigente 

Juazeiro do Norte (CE) Juazeiro do Norte (SBJU) 12/2013 Vigente 

Joinville (SC) – 2º Acordo Joinville (SBJV) 12/2016         Vigente 

Nota – O Aeroporto de Viracopos foi concedido à administração de outra empresa em 07/2012. 

Quadro 2: Acordos de Cooperação Técnica Infraero-Prefeituras para elaboração de  
Planos de Integração Operacional Urbana dos aeroportos, celebrados de 2009 a novembro de 2017 

Fonte: Elaboração dos Autores 

No âmbito desse programa, foram formalizados apenas dois Planos de Integração Operacional Urbana (PLIU) 
de aeroportos, ambos em 2014: Aracaju e Fortaleza. Os demais acordos de cooperação não resultaram em 
PLIU. Além disto, apesar dos PLIU terem sido formalizados, a sua implementação e gerenciamento não 
ocorreu – mas estes aspectos estão fora do escopo deste artigo, que se limita à etapa de planejamento. A 
seguir, são analisados os eventos do relacionamento cidades-aeroportos, referentes a alguns dos aeroportos 
administrados pela Infraero, tanto daqueles que tiveram ACT-PLIU quanto daqueles que não tiveram. 

O aeroporto de Aracaju teve o seu PLIU publicado em setembro de 2014, um mês após o fim do ACT-PLIU. O 
relacionamento do aeroporto com as autoridades públicas municipais e estaduais se aprimorou a partir de 
2008, devido, principalmente, à parceria formada entre a Infraero e o governo estadual para a ampliação do 
aeroporto. O aumento do comprimento da pista de pouso e decolagem e a construção de novo terminal de 
passageiros e obras complementares configuravam essa ampliação. Então, na esteira desta parceria para 
obras, foi assinado o ACT-PLIU com a Prefeitura de Aracaju (PMA), em agosto de 2009. Note-se que a 
Prefeitura de São Cristóvão, município vizinho a Aracaju e também alcançado pelas necessidades 
aeroportuárias, apesar de convidada, não teve interesse na celebração do ACT. Todos os aspectos 
importantes para a melhoria da integração cidade-aeroporto foram discutidos com a PMA e incluídos no 
PLIU, inclusive quanto aos sistemas de mobilidade de necessidade para acesso ao aeroporto. 

Em relação ao aeroporto de Macapá, o ACT-PLIU vigorou de dezembro de 2009 a 2014, mas nenhuma ação 
cooperativa de integração cidade-aeroporto ocorreu. A validação das novas curvas de ruído do aeroporto, 
pela ANAC, ocorreu em dezembro de 2011, mas a Infraero somente enviou um novo PEZR do aeroporto para 
registro na ANAC em setembro de 2017, quase seis anos depois.  

No caso do aeroporto de Porto Velho, o ACT foi assinado em setembro de 2010, com prazo de cinco anos. 
Entretanto, não houve nenhuma articulação produtiva entre a Infraero e a Prefeitura, de modo que o Acordo 
expirou e o novo PEZR e o PLIU não foram produzidos. No período pesquisado, o PEZR permaneceu sendo 
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aquele definido em 1984. Também não houve a incorporação da regulamentação federal sobre PZP, PZR e 
ASA na legislação ou regulamentação municipal. 

O Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), estava, em 2006, com previsão de ter o seu sítio grandemente 
ampliado, para possibilitar a construção futura de mais duas pistas de pouso e decolagem paralelas à pista 
então existente. Esta significativa expansão estava definida para garantir o atendimento das Regiões 
Metropolitanas de São Paulo e de Campinas a longo prazo, uma vez que o Aeroporto de Guarulhos (SP) viria 
a estar saturado em pouco tempo, segundo a previsão da época.  

A licença ambiental prévia da 1ª etapa de expansão do aeroporto, de 2002, determinava o planejamento 
urbanístico de toda a área de influência do aeroporto e, em setembro de 2009, a Infraero estabeleceu 
entendimentos com a Prefeitura de Campinas, para a realização do planejamento territorial da área do 
município afetada. O ACT-PLIU foi celebrado entre a Infraero e a Prefeitura um ano depois, em setembro de 
2010. Outros ACT foram assinados com as Prefeituras de dois municípios da área de influência do aeroporto, 
Indaiatuba e Monte-Mor, mas não houve atividades cooperativas entre estas duas Prefeituras e a Infraero. 

Os trabalhos de planejamento da integração territorial aeroporto-cidade de Campinas foram feitos pela 
Infraero e Prefeitura de Campinas de setembro de 2009 a janeiro de 2011, culminando com o zoneamento 
urbanístico da Macrozona 7 de Campinas e a emissão da licença ambiental de instalação da expansão do 
aeroporto, ambos em janeiro de 2011. Não chegou a ser elaborado o PLIU, mas o zoneamento da Macrozona 
7 garantiu a internalização na legislação municipal das necessidades do aeroporto quanto aos PZP, PZR e ASA.  

Entretanto, a questão dos sistemas de mobilidade urbana de necessidade do aeroporto permaneceu sem 
planejamento integrado, destacando-se a indefinição quanto à anunciada ligação ferroviária entre o 
aeroporto e o centro de São Paulo, que, inicialmente, seria para um serviço convencional e, em 2008, foi 
anunciada, pelo governo federal, como um trecho de um serviço de trem de alta velocidade (TAV), que 
também interligaria São Paulo ao Rio de Janeiro (passando pelo Aeroporto do Galeão).  

No caso do aeroporto de Fortaleza, vigorava, em 2006, a Lei municipal nº 7.987, de 1996, que continha todas 
as exigências relativas ao aeroporto e às atividades aéreas. Apesar disto, existiam estruturas descumprindo 
o PZP e ocupações em áreas próximas do aeroporto em desconformidade com o Plano Específico de 
Zoneamento de Ruído (PEZR) do aeroporto, de 1997 (Portaria DAC nº 1.053). 

Uma queixa de um cidadão contra o “crescente abuso sócio-ambiental” do ruído aeronáutico ensejou a 
abertura de um procedimento do Ministério Público Federal no Ceará (MPF/CE), em setembro de 2008. No 
mês seguinte, a Infraero oficiou à Prefeitura de Fortaleza propondo a celebração do ACT-PLIU. Em dezembro, 
a primeira reunião para tratar da elaboração do PLIU ocorreu. O ACT, porém, só foi assinado em novembro 
de 2010. 

Por convocação do MPF/CE, a ANAC, o DECEA, o Governo do Estado, a Prefeitura de Fortaleza (PMF) e a 
Infraero reuniram-se para tratar do problema do ruído. Nesse processo, a Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente (SEMACE) produziu, em abril de 2009, relatório técnico de medição do ruído aeronáutico na casa 
do cidadão que prestou queixa ao MPF, no qual concluiu que todas as medições, exceto uma, estavam acima 
dos padrões da NBR 10151, da ABNT. Essa afirmação foi, depois, contestada pela Infraero porque a norma 
da ABNT não era a referência regulamentar para ruído aeronáutico no País, mas o regulamento aplicável, a 
Portaria nº 1.141, não continha senão a definição de duas curvas de ruído (nº 1 e nº 2), sem qualquer 
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indicação do valor do ruído que aquelas curvas definiam. Note-se que, em setembro de 2011, foi publicado 
o RBAC nº 161, definindo a métrica DNL (Day-Night Average Sound Level) para o cálculo das curvas de ruído 
aeroportuário e os valores para as curvas do PEZR (de 65 a 85dB(DNL)). 

Também a PMF viria a emitir, em novembro de 2011, relatório técnico, em atendimento a recomendação do 
MPF/CE, no qual propôs (a) o fechamento do aeroporto no horário entre meia-noite e as 4h, (b) que as 
decolagens fossem feitas com um maior ângulo vertical com o solo, para evitar baixas altitudes por extensão 
prolongada e (c) que fosse estabelecido um novo procedimento de pouso, que resultava em abatimento do 
ruído em terra, denominado Continuous Descent Approach (aproximação com redução contínua de altitude), 
já adotado, desde 2009, na Alemanha.  

A PMF também fez constar, no relatório, que “o impacto do ruído [aeronáutico] é agravado pela falta de 
integração entre os Planos de Zoneamento de Ruído – PZR e as Leis de Zoneamento Urbano Municipais, além 
de vários anos com fiscalização deficiente nestas áreas especificadas em lei” (SEMAM/PMF, 2011, p. 44), mas 
a integração entre o PZR e as leis municipais existia, conforme se vê na Lei municipal nº 7.987, de 1996 (e 
que vigorou até agosto de 2017), complementar ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 1992 (Lei 
nº 7.061). O que não existiu foi a atuação fiscalizatória e de gerenciamento da Prefeitura quanto ao uso e 
ocupação do solo na área de influência do aeroporto. 

Logo depois, em 2011, o MPF/CE recomendou à Infraero que adotasse “providências no sentido de solucionar 
os ruídos no entorno” do aeroporto, mas que se abstivesse de “tomar medidas extremamente impactantes”, 
não acolhendo a proposta da PMF de fechar o aeroporto durante quatro horas por noite. 

Em abril de 2012, a Infraero enviou as curvas de ruído do aeroporto à ANAC, para validação, primeiro passo 
para a publicação de um novo PEZR, que viria a substituir aquele vigente desde 1992. Em agosto, a ANAC 
informou que deveria ser adotado um novo procedimento operacional, para redução do ruído, conforme 
definido conjuntamente pela ANAC e DECEA em grupo de trabalho originado em solicitação do MPF/CE, 
apesar das curvas de ruído apresentadas atenderem ao regulamento. O novo procedimento determinado 
era o Noise Abatement Departure Procedure 1 (Procedimento de Decolagem com Abatimento de Ruído nº 
1), definido pela ICAO (ICAO, 2006), e que consiste na subida das aeronaves com um ângulo vertical mais 
acentuado que o ângulo mais econômico. Note-se que a ANAC não convidou a Infraero nem a PMF para 
participar do grupo de trabalho ANAC-DECEA, nem avisou previamente que realizaria tais estudos, o que 
levou a Infraero a calcular curvas de ruído que não foram validadas. 

Em resumo, a partir da denúncia de um cidadão ao MPF contra suposto excesso de ruído aeronáutico, a 
Prefeitura de Fortaleza fez sugestões de mudança de procedimentos de pousos e decolagens e a ANAC e o 
DECEA, juntos, sem discutir o assunto com as companhias aéreas e o aeroporto, estabeleceram um 
procedimento para decolagens recomendado pela ICAO, reduzindo o ruído sobre o território, embora as 
definições do PEZR do aeroporto já estivessem incorporadas à legislação municipal desde 1996, mas não 
fossem fiscalizadas nem gerenciadas satisfatoriamente pela autoridade municipal. 

Inesperadamente, em setembro de 2012, o MPF/CE, embasando-se nos estudos da SEMACE e da PMF, 
interpôs ação judicial pedindo a alteração das rotas de pouso e decolagem e o fechamento do aeroporto 
entre as 21h e as 7h ou entre meia-noite e as 4h, mas a Justiça não acatou os pedidos do MPF, limitando-se 
a determinar que a ANAC providenciasse para que o PEZR do aeroporto incorporasse o Noise Abatement 
Departure Procedure 1.  
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O novo PEZR do aeroporto de Fortaleza foi registrado na ANAC em maio de 2014. O PLIU foi terminado em 
dezembro de 2014. Os dois documentos foram enviados à PMF, para incorporação de dispositivos com eles 
alinhados na legislação municipal. Em novembro de 2015, o ACT-PLIU expirou e não foi renovado. Em 
substituição à Lei municipal nº 7.987 de Fortaleza, foi publicada a Lei Complementar nº 236, em agosto de 
2017, tratando do ordenamento territorial, zoneamento urbano, parcelamento, uso e ocupação do solo e do 
sistema viário e de estacionamento. Nela, todo o conteúdo do PLIU está presente e o próprio PLIU está citado. 

Os acontecimentos em Fortaleza revelam a ocorrência, simultânea, de cooperação e conflito entre a 
Prefeitura de Fortaleza, a Infraero, a ANAC, o DECEA e o MPF/CE. Em agosto de 2017, em termos de leis 
municipais, voltou-se ao mesmo ponto em que Fortaleza estava em 1996, quando, então, o Poder Público 
municipal também tinha incorporado as necessidades da aviação à Lei de Uso e Ocupação do Solo. 
Entretanto, a falta de gerenciamento da integração cidade-aeroporto manteve ou agravou velhos conflitos 
e, pela ausência de efetiva fiscalização municipal, conforme reconhecido pela própria PMF, novos conflitos 
surgiram.  

No caso do aeroporto de Joinville (SC), a existência de uma rua muito próxima a uma das cabeceiras da pista 
de pouso e decolagem significava o descumprimento da norma do PZP do aeroporto, quanto às superfícies 
de aproximação e de decolagem, sendo este o principal conflito da cidade com o aeroporto. A solução do 
problema, para que não se tivesse que reduzir o comprimento da pista (o que traria prejuízos operacionais), 
implicava na retificação de um trecho do rio Cubatão, o que possibilitaria o reposicionamento da rua, a 
ampliação do sítio do aeroporto e a preservação do tamanho da pista. Outro conflito se refere ao PZR do 
aeroporto. Dentro deste contexto, o ACT-PLIU inicial vigorou de dezembro de 2010 a 2015, mas não foi feito 
o PLIU nem o novo PEZR do aeroporto. Também não foram feitas as obras mencionadas. Em dezembro de 
2016, o 2º ACT-PLIU foi firmado, mas nenhuma ação cooperativa foi realizada até novembro de 2017. 

No aeroporto de Vitória, a construção de uma nova pista de pouso e decolagem, obra iniciada em 2005, 
gerou a necessidade de revisão do PEZR. A nova pista tem eixo com prolongamento sobre o mar, o que 
reduzirá o incômodo do ruído aeroportuário sobre a cidade. O estudo de impacto ambiental do 
empreendimento, aprovado em 2005, preconizava que as operações de pouso e decolagem com a nova pista 
deveriam reduzir o ruído sobre as áreas urbanas, privilegiando as operações sobre o mar. 

Para a revisão do PEZR, havia necessidade de definir as novas rotas de pouso e decolagem e o percentual de 
utilização das quatro cabeceiras das duas pistas do aeroporto, para pousos e decolagens, dados essenciais 
para o cálculo das curvas de ruído. Esta definição dependia do DECEA, tendo em vista que seria preciso 
redefinir os procedimentos de pouso e decolagem do aeroporto. O interesse da Infraero era de que o maior 
número possível de pousos e decolagens fosse determinado para a cabeceira próxima ao mar, para redução 
do ruído, mas observados, também, os aspectos de funcionalidade e eficiência das operações.  

O novo Plano Diretor (PDIR) do aeroporto foi aprovado pela ANAC em fevereiro de 2011. Com essa 
aprovação, a Infraero fez as novas curvas de ruído, primeiro passo para fazer o novo PEZR, e enviou-as à 
validação da ANAC. A Agência, porém, não as validou, alegando que a distribuição de pousos e decolagens 
pelas duas pistas não tinha fundamentação. 

Então, a Infraero interagiu diretamente com o DECEA, a partir de julho de 2013, por cerca de três anos, mas 
não conseguiu obtê-la. Depois, em junho de 2016, a Infraero levou o assunto ao Grupo de Trabalho de Ruído 
Aeronáutico (GTRA) coordenado pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC/PR) e 
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integrado pela ANAC, DECEA, Infraero e Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR). Em outubro de 
2016, o assunto foi tratado no GTRA, mas sem conclusão. Apesar de todos estes eventos, o DECEA não tinha 
definido, até novembro de 2017, os dados necessários ao cálculo das novas curvas de ruído e posterior 
definição do novo PEZR. 

Destaca-se que, em agosto de 2008, a Infraero realizou reuniões com as Prefeituras de Vitória e Serra, as 
duas que seriam mais impactadas pelo novo PEZR, e propôs a celebração dos ACT-PLIU. Apesar de 
demonstrarem interesse, os Acordos nunca foram firmados, apesar da insistência formal e informal da 
Infraero, que se estendeu até julho de 2009 (novos Prefeitos tomaram posse em janeiro de 2009). A partir 
de 2011, com a indefinição sobre o novo PEZR, a proposta dos ACT-PLIU não foi refeita às Prefeituras. 

Este caso mostra que a integração cidades-aeroportos não depende apenas das empresas administradoras 
dos aeroportos e dos Poderes Públicos municipais, mas também dos outros agentes do sistema. No caso, o 
DECEA atrasou possíveis entendimentos que a Infraero e as Prefeituras de Vitória, Vila Velha e Serra 
poderiam fazer quanto ao impacto do ruído aeroportuário, pela falta de dados que permitissem à Infraero 
calcular as curvas daquele ruído. E prejudicou a cooperação entre a Infraero e as Prefeituras quanto aos 
outros aspectos da integração entre o aeroporto e os municípios de sua área de influência. 

No caso do aeroporto de Teresina, a interação pela melhoria da integração cidade-aeroporto entre a Infraero 
e a Prefeitura de Teresina (PMT) começou com o pleito, da estatal, de ampliação do sítio do aeroporto, que 
tem área reduzida e está cercado pela cidade, inclusive por ocupações habitacionais de populações de baixa 
renda (muitas casas usam o muro do aeroporto como parede externa). Em 2010, a Infraero pleiteou que o 
sítio do aeroporto passasse de 129 para 159 hectares, para possibilitar a permanência da pista de pouso e 
decolagem com o comprimento existente, tendo em vista as não-conformidades do aeroporto frente a novas 
normas da ANAC. A indenização destes imóveis foi estimada, pela PMT, em cerca de 35 milhões de reais. Em 
abril, a Infraero garantiu o aporte de 14,2 milhões de reais, assinalando que o restante teria que vir do estado 
do Piauí ou da PMT. Em junho, foi publicado o Decreto municipal nº 10.440 com a declaração de utilidade 
pública dos imóveis cogitados. Imediatamente, um movimento contra a ampliação do aeroporto se formou, 
envolvendo os moradores dos imóveis e, depois, vereadores, o Ministério Público Federal no Piauí (MPF/PI) 
e a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Piauí (OAB/PI). 

Em janeiro de 2012, o MPF/PI ajuizou ação civil pública pedindo a suspensão do Decreto nº 10.440. Em 
março, o Prefeito revogou o decreto. Em fevereiro de 2014, outro decreto municipal foi publicado, 
declarando de utilidade pública apenas uma fração dos imóveis pleiteados para a expansão do aeroporto, 
que visava tão-somente os objetivos já explicitados desde 2010. A área prevista para incorporação ao 
aeroporto baixou de 30 para três hectares. Em função disto, o Plano Diretor do aeroporto foi alterado, 
prevendo a redução da pista de pouso de 2.200 para 1.553 metros de comprimento, o que implica em 
restrições operacionais, inclusive na limitação dos tipos de aviões que podem operar no local, com prejuízos 
ao desenvolvimento da cidade e do estado. Com esta redução no tamanho da pista, não podem operar 
aeronaves de código D, com envergadura entre 36 e 52 metros (p. ex., Boeing 767). 

Desde 2013, o governo do estado, a PMT e outras instituições vêm pleiteando, junto ao governo federal, a 
construção de um novo aeroporto em Teresina, que substituiria o atual aeroporto. O custo foi estimado, 
preliminarmente, entre 1,0 e 1,5 bilhão de reais. No plano de governo 2017-2020 do Prefeito de Teresina e 
candidato à reeleição, consta a proposta de construção do novo aeroporto por parceria público-privada (PPP) 
e incluindo o atual sítio aeroportuário na modelagem econômico-financeira. O atual aeroporto, situado a 
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apenas 3,5 quilômetros do centro de Teresina, tem grande valor imobiliário. Também o governo estadual 
defende esta solução de PPP, desde 2015. 

Embora tenha sido proposto pela Infraero à Prefeitura de Teresina em julho de 2009, não houve a celebração 
do ACT-PLIU. Entretanto, em outubro de 2017, a Infraero voltou a propor o ACT, e, desta vez, a Prefeitura 
expressou seu interesse no acordo. Também a Prefeitura de Timon (MA), cidade vizinha a Teresina e 
alcançada pelas restrições do aeroporto, foi convidada, em 2017, a celebrar o ACT e aquiesceu. Em outubro 
de 2017, a Infraero iniciou com as duas Prefeituras o trabalho conjunto de elaboração do novo PEZR do 
aeroporto, para substituir o PEZR vigente desde 1984. 

O caso de Teresina, com a crescente mobilização da sociedade local pelo fechamento do atual aeroporto, 
inaugurado em 1967, é exemplo da situação extrema, inconveniente para todos, do conflito entre cidades e 
aeroportos. Embora a escolha do sítio do aeroporto de Teresina possa ser criticada, por estar muito próximo 
do centro da cidade e numa cota altimétrica baixa, os investimentos nele feitos poderiam estar mais 
protegidos se tivesse havido o adequado planejamento e gestão da ocupação territorial local. 

CONCLUSÕES 

A política relativa ao planejamento e gestão da integração urbana socioeconômica entre cidades e 
aeroportos aplicada pela Infraero desde janeiro de 2008, de celebração de Acordos de Cooperação Técnica 
com Prefeituras para elaboração e gerenciamento de Planos de Integração Operacional Urbana (PLIU) dos 
aeroportos, mostrou-se capaz de trazer avanço nessa articulação institucional, mas os resultados foram 
pequenos até agora, com apenas dois PLIU concluídos, num total de 11 aeroportos objeto de acordos. A 
análise da implantação e gerenciamento destes PLIU não integra o escopo deste artigo. 

A extinção do Departamento de Aviação Civil (DAC), do Comando da Aeronáutica (COMAER), e a instalação 
da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em 2006, influenciaram a política de integração urbana da 
Infraero, por haver indicações de que as responsabilidades dos administradores aeroportuários quanto à 
harmonia urbana seriam incrementadas, o que se confirmou com os novos regulamentos federais publicados 
em 2011 quanto aos Planos de Zona de Proteção à aviação e aos Planos de Zoneamento de Ruído de 
aeroportos, pelo COMAER e ANAC, respectivamente. 

O panorama parcial do relacionamento cidades-aeroportos aqui analisado permite concluir que a melhoria 
desta integração depende da articulação não apenas entre os Poderes Públicos municipais e as empresas 
administradoras dos aeroportos, mas, também, destas instituições com a Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), as companhias aéreas, moradores ou 
associações de moradores e instituições instaladas nas áreas adjacentes aos aeroportos, outras entidades de 
cada localidade e os Poderes Públicos federal e estaduais, incluindo os seus órgãos de proteção ao meio 
ambiente e de mobilidade urbana. 

Novas perguntas de pesquisa, vinculadas às conclusões aqui apresentadas, podem ser cogitadas. Quais foram 
as causas dos resultados que a Infraero obteve quanto ao planejamento da integração urbana 
socioeconômica de cada um dos seus aeroportos, neste período de 2006 em diante? Quais os reais efeitos 
dos Planos de Integração Operacional Urbana (PLIU) dos aeroportos que lograram editá-los? Como os PLIU 
foram implementados e como estão sendo gerenciados? 
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QUANTIFICANDO MALHAS CICLOVIÁRIAS: DENSIDADE E CONTINUIDADE 

QUANTIFYING CYCLING NETWORKS: DENSITY AND CONTINUITY 

CUANTIFICANDO REDES CICLOVIARIAS: DENSIDAD Y CONTINUIDAD  

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
A promoção do ciclismo é hoje parte importante da agenda urbana em busca da sustentabilidade. A fim de mitigar as 
externalidades negativas resultantes da mobilidade, diversos municípios investiram na promoção de viagens não 
motorizadas. Essa situação estimulou a expansão ou o início da implantação, da infraestrutura cicloviária. No entanto, 
no contexto brasileiro há uma escassez de análises espaciais destas malhas cicloviárias. Este contexto justifica a 
realização deste estudo, que propõe duas metodologias para quantificar aspectos espaciais das malhas cicloviárias, um 
deles referente à densidade e outro referente à sua continuidade, tendo como estudo de caso a malha cicloviária atual 
de Curitiba e o cenário com as propostas de ampliação desta. Os resultados validam a criação das metodologias, assim 
como sua replicabilidade. 
PALAVRAS-CHAVE: malha cicloviária; índice de continuidade; ciclovias; mobilidade urbana; Curitiba..  

ABSTRACT: 
The promotion of cycling is today an important part of the urban agenda in search of sustainability. In order to mitigate 
the negative externalities resulting from mobility, several municipalities have invested in the promotion of active 
transportation. This situation stimulated the expansion or the beginning of the implantation, of cycle infrastructure. 
However, in the Brazilian context there is a lack in spatial analyzes of cycling networks. This context justifies the 
accomplishment of this study, which proposes two methodologies to quantify the spatial aspects of the cycle networks, 
one of them referring to density and the other referring to its continuity, taking as a case study the current cycle network 
of Curitiba and the scenario with the proposals of expansion. The results validate the creation of methodologies, as well 
as their replicability. 
KEYWORDS: cycling network; continuity index; cycle lanes; urban mobility; Curitiba..   

RESUMEN: 
La promoción del ciclismo es hoy parte importante de la agenda urbana en busca de la sostenibilidad. Con el fin de 
mitigar las externalidades negativas resultantes de la movilidad, diversos municipios invirtieron en la promoción de 
viajes no motorizados. Esta situación estimuló la expansión o el inicio de la implantación, de la infraestructura cicloviaria. 
Sin embargo, en el contexto brasileño hay una escasez de análisis espaciales de estas mallas cicloviarias. Este contexto 
justifica la realización de este estudio, que propone dos metodologías para cuantificar aspectos espaciales de las mallas 
cicloviarias, uno de ellos referente a la densidad y otro referente a su continuidad, teniendo como estudio de caso la 
malla cicloviaria actual de Curitiba y el escenario con las propuestas de ampliación de ésta. Los resultados validan la 
creación de las metodologías, así como su replicabilidad. 
PALABRAS-CLAVE: rede cicloviaria, índice de continuidad; ciclopista; mobilidad urbana; Curitiba. 
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INTRODUÇÃO 

A mobilidade ocupa espaço importante na nova agenda urbana (ONU, 2017). A promoção dos meios de 
transporte ativo em detrimento do motorizado e, no caso deste, do coletivo em detrimento do individual são 
apontados como estratégias efetivas na melhoria da mobilidade urbana. Tal abordagem busca, sobretudo, a 
diminuição do consumo de combustíveis fósseis relacionados ao transporte em contextos urbanos e, 
consequentemente, a redução de suas externalidades como a poluição sonora e atmosférica (ONU, 2013), a 
otimização do espaço viário pelo aumento do uso de transporte coletivo em detrimento dos automóveis 
(BUEHLER et al., 2016; STEFÁNSDÓTTIR, 2016), bem como a humanização das cidades pelo aumento dos 
deslocamentos realizados a pé ou de bicicleta (PUCHER; DIJKSTRA, 2000; GEHL, 2015). 

Neste contexto de valorização dos deslocamentos ativo, Gössling et al. (2018) ressaltam para o 
ressurgimento do uso da bicicleta na maioria das grandes cidades do mundo. Ao combinar a conveniência de 
deslocamentos rápidos, o baixo custo e a prática de exercícios físicos inerentes ao ato de pedalar, a promoção 
ciclismo urbano é apontada por Steinbach et al (2011) e Oosterhuis, (2016) como uma importante estratégia 
para melhoria das condições da mobilidade no contexto atual das cidades. 

Percebendo os potenciais benefícios as cidades que o aumento da participação da bicicleta como modal de 
deslocamento pode prover, é crescente o número de municipalidades que formulam e implementam 
políticas públicas visando tornar este modal mais atrativo. Dentre as possíveis estratégias, Pucher, Dill e 
Handy (2010) relatam que a criação de infraestrutura viária dedicada ao trânsito de bicicletas, separando-os 
do tráfego motorizado onde este é intenso. Segundo Pucher e  Buehler (2017), a eficiência destas ações em 
aumentar a atratividade do uso deste modal é explicada por reduzir a percepção de insegurança dos ciclistas, 
um dos principais fatores que impede a adoção do ciclismo. Além da instalação de infraestrutura viária 
específica, o ITDP (2017) também recomenda a adoção de um conjunto de estratégias que venham a 
contribuir para a conveniência e segurança do tráfego de ciclistas, como a moderação de velocidade do 
tráfego motorizado, medidas restritivas ao uso de automóveis e a integração da bicicleta com os modais de 
transporte coletivo. 

Em relação aos níveis de segregação das vias destinadas a bicicletas daquelas ocupadas pelo tráfego 
motorizado, o ITDP (2017) determina uma correlação entre a intensidade do tráfego automotivo e a 
velocidade média deste. De modo geral, esta abordagem resulta em três tipologias principais de 
infraestrutura cicloviária: a) faixas compartilhadas: em vias com baixo fluxo e velocidade, bicicletas e 
automóveis podem compartilhar o espaço da via. b) ciclofaixas: em vias onde a quantidade ou a velocidade 
dos automóveis podem oferecer riscos ou limitar a circulação dos ciclistas, as faixas podem ser separadas por 
sinalização horizontal, sem utilizar barreiras físicas e, c) ciclovias: em vias onde o tráfego motorizado é intenso 
e com alta velocidade, recomenda-se uma separação física entre a faixa destinada aos ciclistas por motivos 
de segurança (muretas, canteiros ou mesmo faixas de estacionamento) (ITDP, 2017).  

A malha cicloviária, constituída pelo conjunto de pistas dedicadas à circulação de bicicleta deve apresentar 
altos índices de conectividade e de abrangência do espaço urbano (GROOT, 2007). Dufour (2010) elenca a 
coerência como o principal aspecto espacial de qualidade da malha cicloviária, sendo esta proporcional à 
quantidade de rotas interconectadas que, dessa forma, proporcionam aos ciclistas a possiblidade de escolha 
de trajetos.  Outro fator que também influencia na qualidade de uma rede cicloviária é a largura da malha de 
pistas cicláveis, sendo medido pela distância entre rotas paralelas (DUFOUR, 2010), é inversamente 
proporcional à densidade da rede (extensão de vias por unidade de área) e à coesão. As recomendações para 
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a largura da malha variam entre 250 metros, conforme Dufour (2010) e 500 metros, de acordo com ITDP 
(2017). 

Como referência em infraestrutura dedicada ao trânsito de bicicletas, Pucher e Buehler (2008) destacam 
cidades europeias como de Copenhagen e Odense (Dinamarca), Berlim e Muenster (Alemanha) e Groningem 
e Amsterdã (Holanda). No entanto, um estudo mais recente dos mesmos autores relata grandes avanços na 
implantação de infraestrutura cicloviária, resultando num aumento do uso da bicicleta em cidades norte-
americanas como Portland, Madison e Minneapolis.  Na América do Sul, Bogotá (CERVERO et al., 2009), e 
Buenos Aires (COLVILLE, 2016), também adquiriram destaque neste aspecto. 

No contexto brasileiro, a implantação de infraestrutura cicloviária teve um grande crescimente sobretudo 
após a aprovação da Lei nº 12.587/2012, instituindo a Política Nacional de Mobilidade Urbana, constitui um 
marco para a promoção dos modos de deslocamento ativo e/ou coletivos, em detrimento do uso transporte 
individual motorizado, facilitando assim a promoção da ciclomobilidade (BRASIL, 2012). 

Contudo, devido ao recente desenvolvimento de infraestruturas para bicicletas nas cidades brasileiras, há 
uma escassez de análises espaciais destas malhas cicloviárias. Tischer (2017, p. 588) relata ainda que esta 
lacuna é ainda mais importante no que se refere à “quantificação de parâmetros, planejamento, 
estabelecimento de instrumentos e monitoramento de metas”.  

Diante disso, justifica-se a realização deste estudo, que propõe duas metodologias para quantificar aspectos 
espaciais das malhas cicloviárias, um deles referente à densidade e outro referente à sua continuidade. Para 
tanto, a cidade de Curitiba foi tomada como estudo de caso, aplicando as análises no cenário atual da malha 
cicloviária e no cenário que considera também a malha projetada para ampliação. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A cidade de Curitiba localiza-se na região Sul do Brasil, sendo a capital do Estado do Paraná. De acordo com 
o IBGE (2017) ela abriga cerca de 1.893.997 habitantes e abrange uma área de aproximadamente 435,03 
Km², dividida em nove regiões administrativas que englobam setenta e cinco bairros.  

O levantamento das malhas cicloviárias de Curitiba, tanto a existente atualmente como a projetada, foi 
realizado na plataforma do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC, 2018). Enquanto 
os dados referentes à malha atual foram obtidos em formato georreferenciado, o georreferenciamento dos 
dados da malha projetada foi efetuado no software QGIS 2.18.  

Posteriormente, foram contabilizadas as interseções entre pistas cicláveis e as ramificações descontinuadas 
de cada cenário (malha atual e malha atual+projetada). As ramificações descontinuadas constituem-se em 
pontos onde a pista ciclável termina, criando segmentações na malha. A identificação e localização das 
interseções subsidia a representação da dimensão da malha, possibilitando a análise da sua densidade. 
Enquanto a quantificação das interseções e das descontinuidades foram utilizadas para o cálculo do índice 
de continuidade. 
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Densidade da malha cicloviária  
Largamente utilizada na mensura de conectividade de sistemas viários, a densidade de interseções é uma 

variável que refere-se ao número de interseções em determinada área, sendo calculada pela divisão do seu 

número pela área total (TRESIDER, 2005; BERRIGAN; PICKLE; DILL, 2010). De acordo com Schoner e Levinson 

(2014), valores altos indicam maior conectividade da malha. Matematicamente, a densidade de interseções 

é inversamente proporcional ao tamanho das quadras.  

No entanto, quantificar esta variável em malhas complexas e heterogênenas gerando um único índice pode 

mascarar as diferenças entre diferentes regiões. Diante disso, foi escolhida a criação de um diagrama Voronoi 

sobre os pontos correspondentes ás interseções para representar a densidade da malha cicloviária. 

O Diagrama Voronoi consiste num método de interpolação baseado na distância euclidiana (BERG et al., 

2008). É resultado da união dos pontos entre si, traçando as mediatrizes dos segmentos de união. A 

interseção destas mediatrizes determina uma série de polígonos no entorno de pontos de controle (as 

interseções, neste caso). O perímetro dos polígonos gerado é equidistante aos pontos vizinhos e, assim, 

designa a área de influência de cada ponto. 

A elaboração do diagrama Voronoi das interseções da malha foi realizado no software QGIS 2.18, tanto para 

a malha cicloviária atual de Curitiba como para o cenário que considera também a malha projetada.  Cada 

polígono do diagrama gerado corresponde a uma interseção da malha cicloviária. No entanto, para 

considerar somente os trechos urbanizados, as células do diagrama que abrangiam áreas não urbanizadas 

tiveram seu contorno modificado. 

Posteriormente, estes polígonos foram categorizados conforme sua área. A classificação da área das células 

teve como parâmetro a área equivalente a malhas de 200 metros a 1500 metros de distância. 

Índice de continuidade 
O cálculo do Índice de Continuidade proposto neste trabalho é baseado no índice Connected node ratio, 

também utilizado para analisar a conectividade de sistemas viários e aplicado, principalmente, para o tráfego 

pedonal (ONU, 2013). O índice Connected node ratio é calculada pela razão do número de interseções (de 

pistas cicláveis) e o número de interseções mais as ramificações descontinuadas (culs-de-sacs). Este indicador 

possui uma amplitude máxima de 1, que corresponde a uma malha perfeita. 

Porém, ao aplicá-lo na análise de malhas cicloviárias, este índice apresenta informações distintas. 

Diferentemente de quando aplicado ao sistema viário completo que, obrigatoriamente, necessita de 

conexões para ser acessível, na análise da malha cicloviária as ramificações descontinuadas não representam, 

necessariamente, o término da via como um todo, mas a descontinuidade da pista ciclável.  

Assim, justifica-se que no caso de malhas cicloviárias, esta variável seja tratada como o Índice de 
Continuidade (IC), calculado pela razão entre o número de interseções da malha cicloviária (i) e a soma do 
número de interseções com as descontinuidades. A expressão é mostrada abaixo: 

𝑰𝑪 =
𝒊

𝒊 + 𝒅
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No presente trabalho, as interseções e descontinuidades da malha cicloviária de Curitiba, tanto a atual como 
a projetada, foram localizadas e quantificadas no software QGIS 2.18. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A cidade de Curitiba conta, atualmente, com cerca de 220 Km de pistas dedicadas ao trânsito de bicicletas 
(CURITIBA, 2018). As tipologias de pistas cicláveis que integram a malha cicloviária curitibana variam entre 
ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas, a Via Calma e passeios compartilhados, distribuídos principalmente de 
forma radial na cidade, margeando os principais eixos de transporte coletivo, aproveitando a direcionalidade 
destes trechos.  

Em relação às tipologias de vias cicláveis implantadas, a Via Calma é frequentemente citada como um bom 
exemplo, constituída por uma ciclofaixa e bicicaixas (um avanço de parada dos ciclistas localizado entre a 
faixa de pedestres e os automóveis), que margeiam canaletas de transporte público, como na Avenida 7 de 
Setembro. No entanto, é grande a quantidade de passeios compartilhados, onde pedestre e ciclistas 
compartilham a mesma área para circulação e, segundo a Prefeitura de Curitiba (2018), tem recebido 
reclamações de ambos usuários. 

A Figura 1 apresenta a malha cicloviária de Curitiba, bem como a malha projetada, com as pistas cicláveis 
categorizadas segundo sua tipologia. 

 
Figura 1: Malha cicloviária de Curitiba 

Fonte: Autores  
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O ITDP (2017) recomenda que aproximadamente 70 % dos deslocamentos dos ciclistas possam ser realizados 
em pistas cicláveis. Para tanto, a distância entre as pistas cicláveis deve variar entre 250 metros (ITDP, 2017) 
e 500 metros (DUFOUR, 2010), o que permitiria que somente os deslocamentos em ruas locais fossem 
realizados em tráfego misto. No entanto, conforme a Figura 2a, que apresenta a densidade da malha 
cicloviária de Curitiba a partir de suas interseções, isso só é possível, atualmente, na região central da cidade. 
No caso da malha projetada (b), o cenário apresenta melhoras tanto na região central como na divisa 
sudoeste.  

De modo geral, a maior parte da área urbana da cidade possui baixa densidade da malha cicloviária, com 
distâncias entre as pistas que multiplicam os níveis mínimos recomendados, ficando acima de 1500 metros. 
O cenário é piorado, com raras exceções, à medida que a distância até o centro da cidade aumenta, devido 
a característica radial do traçado da cidade.  Nestes casos, Nunes, Rosa e Moraes (2015) indicam a 
necessidade de criação de conexões entre os bairros periféricos, que, no caso de Curitiba se constituiria por 
anéis de ligação entre os principais eixos radiais.  

 

 

Figura 2: Densidade da malha cicloviária de Curitiba representada pelo diagrama Voronoi das interseções              
Fonte: Autores 

a) Malha cicloviária atual b)   Malha cicloviária projetada 
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Em relação ao índice de Continuidade, a Figura 3 demonstra a significativa melhora na coesão da malha 
cicloviária projetada do que na malha atual, pela menor quantidade de descontinuidades. A distribuição 
majoritariamente radial das pistas cicláveis na cidade aumenta a importância da conectividade entre estas 
radiais, o que é contemplado na malha projetada, reduzindo o número de descontinuidades desta.  

As interrupções na malha têm como principais consequências: a mudança do nível de separação dos ciclistas 
com o tráfego motorizado, forçando-os para o tráfego misto; a alternância entre trechos dotados pista 
ciclável e trechos com ausência desta dificulta a padronização de manobras em interseções; diminui a 
segurança dos ciclistas, desencorajando-os a utilizar este modal.  

 
Figura 3: Interseções e descontinuidades da malha cicloviária de Curitiba              

Fonte: Autores 

A tabela 1 sintetiza o levantamento das interseções e descontinuidades das malhas em estudo. Atingindo o 
IC de 0,69, o cenário com a malha projetada apresenta uma significativa melhoria na conectividade da malha 
cicloviária em relação ao cenário atual, com IC de 0,568. A diminuição das descontinuidades, segundo  Savan, 
Cohlmeyer e Ledsham (2017), aumenta a fluidez e a segurança no deslocamento dos ciclistas. 

Diferentemente do índice de fragmentação, proposto por  Tischer (2017), o Índice de Continuidade não 
contabiliza positivamente a existência de trechos isolados.  
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 Interseções (i) Descontinuidades (d) Índice de 
continuidade (IC) 

Malha atual 50 33 0,568 

Malha atual + projetada 103 46 0,69 

Tabela 1: Número de Interseções, de descontinuidades e Índice de Continuidade da malha cicloviária de Curitiba 
Fonte: Autores 

No caso do sistema viário, de acordo com a ONU (2013), valores superiores a 0,75 indicam um alto índice de 
conectividade da rede. Contudo, faz-se necessário a realização de maiores estudos em malhas cicloviárias 
para estabelecimento de parâmetros qualitativos referentes a este índice. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A efetiva promoção da ciclomobilidade depende da implantação de uma rede coerente de pistas cicláveis, 
com altos índices de conectividade e continuidade, proporcionando aos ciclistas uma alta acessibilidade e 
conveniência para uso deste modal.  

No contexto brasileiro, a recente conjuntura de promoção do uso da bicicleta tem acarretado a elaboração 
de um grande número de projetos de implantação de ciclovias, ciclorrotas e faixas compartilhadas. Assim, a 
realização de análises espaciais para verificação de aspectos de qualidade malhas cicloviárias deve ser 
incentivada para possibilitar a identificação de fragilidades e/ou potenciais para a manutenção e ampliação 
das malhas cicloviárias atuais.  

A quantificação da qualidade das malhas, por meio de índices como proposto neste trabalho, pode tornar-se 
um aliado para o correto desenvolvimento da infraestrutura cicloviária, ao possibilitar a identificação de 
problemas de conectividade, continuidade e abrangência. 

A análise dos dois cenários permitiu demonstrar, pelos melhores índices do cenário com as ampliações 
propostas em Curitiba, a importância e a necessidade da contínua melhoria e ampliação da infraestrutura 
dedicada ao uso da bicicleta nas cidades brasileiras. 
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SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTIDAS EN RELACIÓN AL FLUJO PEATONAL Y VEICULAR EN UNA 
CIUDAD DE MEDIO PORTE 

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
O agravamento dos problemas relacionados à mobilidade urbana traz à tona uma série de desafios para pensadores e 
corpo técnico das cidades. É de fundamental importância conhecer, analisar e refletir acerca das formas de 
deslocamento predominantes nas cidades, a fim de fomentar a busca por estratégias e soluções para os problemas 
decorrentes principalmente do excesso de veículos. Esta pesquisa objetiva comparar os padrões de deslocamento em 
diferentes modalidades na cidade de Passo Fundo/RS, ou seja, quantificar o número de percursos pedonais, veiculares 
e daqueles realizados com as bicicletas do sistema de compartilhamento recentemente implantado na cidade. Quanto 
à metodologia utilizada, foram coletados dados das bicicletas com a empresa operadora do sistema e para os pedestres 
e veículos, foram realizadas contagens baseadas na observação nos entornos das 10 estações de bicicleta, que foram 
escolhidas como pontos de amostragem. Os resultados mostram que as bicicletas compartilhadas ainda têm pouca 
representatividade nos deslocamentos de Passo Fundo se comparadas com os pedestres e principalmente veículos, que 
chegaram a representar até 80% das viagens em algumas vias, corroborando com os problemas de mobilidade local. 
Por fim, esta pesquisa demonstra que são necessárias novas estratégias, bem como novos investimentos em 
infraestrutura para que a população realize mais viagens ativas e menos motorizadas. 
PALAVRAS-CHAVE: bicicletas compartilhadas; fluxo pedonal; fluxo veicular; deslocamentos, mobilidade, Passo Fundo. 

ABSTRACT: 
The intensification of difficulties related to urban mobility brings up a series of challenges for cities’ thinkers and 
technical personnel. It is of fundamental importance to identify, analyze and reflect on the predominant forms of 
displacement in the cities, in order to foster strategies and solutions to issues arising mainly from motorized vehicles 
surplus. This research aims to compare displacement patterns of different means of transport in the city of Passo 
Fundo/RS. To this purpose, this study quantified the number of pedestrians and vehicles in main routes and compared 
to the ones made with bicycles of the recently implanted sharing system. Concerning the methodology, data were 
collected from the shared bicycle system operator and for the pedestrians and vehicles, counts were made based on 
observation of the 10 bicycle stations surroundings, which were chosen as sampling points. Results show that the use 
of shared bicycles still have little representativeness in the displacements of Passo Fundo when compared to pedestrians 
and vehicles, that represented up to 80% of the trips in some avenues, corroborating with local mobility problems. 
Finally, this research demonstrates that new strategies are needed, as well as new investments in infrastructure for the 
population to make more active and less motorized trips. 
KEYWORDS: shared bicycles; pedestrian flow; vehicular flow; displacements, mobility, Passo Fundo. 
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RESUMEN:  

El agravamiento de los problemas relacionados con la movilidad urbana plantea una serie de desafíos para pensadores 

y personal técnico de las ciudades. Es de fundamental importancia conocer, analizar y reflexionar acerca de las formas 

de desplazamientos predominantes en las ciudades, a fin de fomentar la búsqueda de estrategias y soluciones para los 

problemas derivados principalmente del exceso de vehículos. Esta investigación objetiva compara los patrones de 

desplazamiento en diferentes modalidades en la ciudad de Passo Fundo/RS, o sea, cuantificar el número de recorridos 

peatonal, vehicular y aquellos realizados con las bicicletas del sistema recientemente implantado en la ciudad. En cuanto 

a la metodología utilizada, se recogieron datos de las bicicletas con la empresa operadora del sistema y para los 

peatones y vehículos, se realizaron recuentos basados en la observación en los entornos de las 10 estaciones de 

bicicleta, que fueron elegidas como puntos del muestreo. Los resultados muestran que las bicicletas compartidas 

todavía tienen poca representatividad en los desplazamientos de Passo Fundo si se comparan con los peatones y 

principalmente vehículos, que llegaron a representar el 80% de los viajes en algunas vías, corroborando con los 

problemas de movilidad local. Por último, esta investigación demuestra que son necesarias nuevas estrategias, así como 

nuevas inversiones en infraestructura para que la población realice más viajes activos y menos motorizados.  

PALABRAS-CLAVE:  bicicletas compartidas; flujo peatonal; flujo vehicular; desplazamientos, movilidad, Passo Fundo.
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INTRODUÇÃO 

O aumento da população urbana no Brasil que se intensificou no século XX, juntamente com a cultura da 
valorização do automóvel, a intensificação da dependência econômica do país quanto às indústrias 
automobilísticas e de petróleo, dentre outros fatores, até hoje geram impactos negativos nas cidades. 
Inúmeros autores como Vasconcellos (2000, 2013), Minayo (2009), Barczak e Duarte (2012), Rubim e Leitão 
(2013) dentre outros, destacam como principais consequências o aumento dos congestionamentos, 
acidentes de trânsito, poluição sonora e atmosférica, alterações climáticas e o aumento da insatisfação por 
parte da população, que tem sua qualidade de vida afetada diariamente.  

Ainda, quanto ao cenário da mobilidade no Brasil, o Departamento Nacional de Trânsito- DENATRAN (2007, 
2017) registrou um aumento de 95,58% da frota de automóveis entre os anos de 2007 e 2017, alcançando a 
marca de 2,94 habitantes para cada automóvel. Estes dados comprovam a valorização da motorização 
particular em detrimento dos deslocamentos coletivos e não motorizados. Quanto a isso, Lowry e Loh (2017) 
afirmam que a opção de se locomover nas cidades de forma sustentável e ativa torna-se cada vez mais difícil, 
seja pela falta de infraestrutura, pela dinâmica econômica das cidades, pela cultura da população urbana ou 
pela dificuldade de efetivar as políticas públicas nacionais e municipais destinadas à mobilidade. 

No entanto, apesar das dificuldades, observa-se que a mobilidade ativa ou não motorizada, como o ciclismo 
e a caminhada são potenciais alternativas para mitigar os atuais problemas de deslocamento, além de 
tornarem as cidades mais sustentáveis, acessíveis, democráticas e seguras (BUEHLER; PUCHER, 2012). 

Dentre as alternativas de mobilidade ativa, os sistemas de bicicletas compartilhadas vêm ganhando 
popularidade em inúmeras cidades, em escala mundial. Trata-se, segundo Demaio (2009), Instituto de 
Políticas de Transporte e Desenvolvimento- IPTD (2014) e Bandeira et al. (2017), de um conjunto de estações 
espalhadas pela malha urbana, contendo um conjunto de bicicletas disponíveis para a população utilizá-las 
e devolvê-las posteriormente, sem ter que arcar com os gastos e responsabilidades de ter uma bicicleta 
particular.  

Demaio (2009), Shaheen, Guzman e Zhang (2010), Kabra, Belavina e Girotra (2016), Zhang et al. (2017), 
Bauman et al. (2017), afirmam que a utilização de sistemas de bicicletas compartilhadas tende a gerar uma 
série de benefícios tanto para a população quanto para o meio ambiente, como o aumento da flexibilidade 
de mobilidade, aumento do alcance do sistema de transporte em massa, melhorias na dinâmica da cidade e 
fortalecimento da cultura da bicicleta. 

Nesse contexto, o município Passo Fundo, localizado ao sul do Brasil, com uma população aproximada de 
198 mil habitantes, de acordo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2018), implantou em 
maio de 2016 o sistema de compartilhamento de bicicletas denominado “Passo Fundo Vai de Bici”. Este 
sistema possui um total de 10 estações espalhadas na cidade equipadas com 110 bicicletas e 150 vagas para 
depositá-las e pode ser utilizado pelos moradores da cidade de forma gratuita (PASSO FUNDO VAI DE BICI, 
2016). 

Além disso as estações do sistema possuem um totem automatizado para autoatendimento, onde, através 
de um pré-cadastro a população pode retirar e devolver as bicicletas. As mesmas podem ser retiradas das 
06:00 às 22:00 horas e fora desta janela de tempo elas somente podem ser devolvidas. Os usuários podem 
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ficar com as bicicletas durante 2 horas consecutivas e, após este limite, é necessário devolver a bicicleta em 
uma das estações para retirá-la novamente após 15 minutos.  

A iniciativa partiu do diagnóstico desenvolvido por meio do Plano Municipal de Mobilidade de Passo Fundo, 
que identificou que somente 0,4% das viagens na cidade estavam sendo realizadas com bicicleta, mesmo que 
Passo Fundo tenha grande potencial para uso da mesma como meio de transporte (PASSO FUNDO, 2014a).  

Atualmente a cidade sofre os efeitos do esgotamento das políticas públicas direcionadas ao transporte 
individual e além disso, o Plano Municipal de Mobilidade (PASSO FUNDO, 2014a) mostra que a infraestrutura 
dedicada à mobilidade na cidade é considerada acima da média nacional para cidades do mesmo porte, 
porém, não é suficiente para garantir qualidade de vida aos seus moradores e apresenta preocupantes sinais 
de alerta, justificando a necessidade de incentivar o uso de modos ativos de transporte. 

Deste modo, o presente estudo tem por objetivo comparar os padrões de deslocamento em diferentes 
modalidades na cidade de Passo Fundo, ou seja, os deslocamentos realizados com as bicicletas 
compartilhadas em relação aos deslocamentos pedonais e veiculares, a fim de se compreender a 
problemática da mobilidade local e representar quantitativamente esta realidade, além de avaliar o quanto 
as bicicletas compartilhadas estão sendo utilizadas em comparação com os veículos e deslocamentos 
pedonais. 

Esta pesquisa justifica-se devido à importância de conhecer os atuais padrões de deslocamento que ocorrem 
na cidade, já que Passo Fundo, assim como a maioria das cidades de médio porte, não teve seu crescimento 
acompanhado de investimentos em infraestrutura viária. Ainda, esta pesquisa pode fomentar o poder 
público local a buscar novas estratégias e ações para o incentivar ainda mais a mobilidade ativa na cidade.  

METODOLOGIA 

A cidade de Passo Fundo localiza-se ao norte do estado do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas 
geográficas 28⁰07ʼ e 28⁰25ʼ de latitude Sul e 52⁰17ʼ e 52⁰41’ de longitude Oeste. A cidade é considerada polo 
regional nos setores de educação, saúde, comércio e serviços (IBGE, 2018) e por este motivo, atrai inúmeras 
pessoas e veículos diariamente, sobrecarregando as vias e causando sérios problemas de trânsito (FERRETTO, 
2012).  

Como forma de alcançar os objetivos elencados neste artigo esta pesquisa foi dividida em duas etapas: 

Etapa 1: Levantamento de campo e coleta de dados: 

Para a realização deste estudo optou-se pela adaptação do método utilizado por Hankey et.al (2012), onde 
utiliza-se contagens baseadas na observação presencial para realização de levantamentos quanto ao número 
de deslocamentos de diferentes modalidades. 

Foram considerados como pontos a serem analisados a localização das 10 estações de bicicletas, conforme 
pode ser visto na Figura 1. Estes pontos são considerados de alto fluxo de veículos pois estão posicionados 
nas principais vias da cidade, como a mais importante delas, a Avenida Brasil que possui 5 estações de 
bicicletas compartilhadas, e outras vias que possuem uma estação cada.  
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Figura 1: Mapa de Passo Fundo com a localização das 10 estações de bicicletas compartilhadas. 

Fonte: Autores, 2017 

Foram coletados dados de fluxo de veículos motorizados, pedestres e ciclistas usuários do “Passo Fundo Vai 
de Bici”. Para coleta de dados acerca das bicicletas, foram coletados pontos de origem e destino de todas as 
100 bicicletas pertencentes ao sistema, num período de 348 dias, através de solicitação junto a empresa 
operadora do mesmo.  

Já para os dados de fluxo dos pedestres e veículos foram realizadas duas repetições de contagens in loco por 
ponto. Os levantamentos foram realizados em dias de semana, entre o dia 17 de maio ao dia 17 de junho de 
2017. Os horários de contagem foram 2 dos horários considerados de pico na cidade, ou seja, a primeira 
contagem foi realizada entre as 12:00h até as 13:00h e a segunda contagem foi feita entre as 18:00h até as 
19:00h, com duração total de uma hora por contagem.  

Após as contagens, foi realizada um média entre os dois levantamentos de veículos e pedestres, o valor 
médio foi multiplicado pelos 348 dias referentes aos dados coletados acerca das bicicletas compartilhadas, a 
fim de igualar e comparar os dados das 3 modalidades de transporte analisadas. 

Etapa 02: Desenvolvimento de mapas e análises 
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Foram desenvolvidos 3 mapas de fluxo com o auxílio de software de desenho. Para isso, traçou-se uma linha 
entre estações vizinhas, representando- se o fluxo médio entre elas, ou seja, somou-se os valores 
encontrados em cada estação e dividiu-se por 2.  

Para definição dos percursos a serem representados nos mapas definiu-se como critério traçar as linhas no 
menor caminho entre as estações, já que se desconhece os verdadeiros percursos realizados pelos pedestres, 
ciclistas e veículos motorizados.  

Para representar o volume de deslocamentos criou-se uma escala de cores, onde as mais quentes 
representam maior quantidade de contagem e as cores mais frias representam as menores quantidades. 
Utilizou-se também espessuras diferentes, ou seja, as linhas com cores mais quentes são também as linhas 
mais espessas, assim como as linhas em cores frias são as mais finas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Tabela 1 é possível verificar os quantitativos levantados nas duas contagens quanto aos veículos 
motorizados e pedestres nas 10 estações, bem como os dados coletados com a empresa operadora das 
bicicletas compartilhadas. 

 
Estação Veículos Pedestres Bicicletas 

Contagem 
1 

Contagem 
2 

Média x348 Contagem 
1 

Contagem 
2 

Média x348  

1.Boqueirão 
Legal 

970 1320 1145,5 399330 190 240 215 74820 10956 

2. IE 900 1150 1025 356700 220 275 247,5 86130 7535 

3.Notre 
Dame 

1410 1520 1465 509820 1555 1680 1617,5 562890 7603 

4.Teixeirinha 1320 1415 1367,5 475890 1440 1510 1475 513300 13687 

5.Marechal 
Floriano 

550 660 605 210540 620 715 667,5 232290 4517 

6.Vera Cruz 820 1010 915 318420 340 560 450 156600 3436 

7.Praça 
Tocheto 

1280 1190 1235 429780 1120 955 1037,5 361050 3722 

8.Parque da 
Gare 

560 630 595 207060 230 295 262,5 91350 8007 

9.Praça 
Santa 

Terezinha 

670 810 740 257520 260 340 300 104400 3282 

10.Brigada 
Militar 

1150 1700 1425 495900 235 255 245 85260 4119 

Tabela 1: Contagens de veículos, pedestres e dados das bicicletas compartilhadas. 
Fonte: Autores, 2017 

A partir destes dados foi possível desenvolver mapas de fluxo que permitem a compreensão de alguns 
fenômenos recorrentes na cidade de Passo Fundo, especialmente as diferenças entre fluxos de pedestres e 
bicicletas com relação aos fluxos veiculares, conforme serão apresentados e destacados nos subtópicos a 
seguir. 
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Fluxo das bicicletas 

Quanto às bicicletas, observa-se que as mesmas são de fundamental importância para a cidade tendo em 
vista os objetivos do poder público local de tornar a cidade de Passo Fundo mais sustentável, aumentando 
os deslocamentos ativos. O mapa de fluxos desenvolvido a partir dos dados coletados estão representados 
na Figura 2.  

 

 
Figura 2: Mapa de fluxos das bicicletas compartilhadas entre estações 

Fonte: Autores, 2017 

Ao analisar o mapa nota-se que o fluxo entre os pontos de contagem (estações) varia de 3000 até 11000 
percursos de bicicleta compartilhada. A estação 04 é a que mais faz ligação entre as estações e, por ser uma 
das mais centrais e estar localizada entre vias de alto fluxo em todas as modalidades de transporte, é também 
a estação mais utilizada para deslocamentos de bicicleta.  Sendo assim, as estações conectadas a ela possuem 
alto fluxo.  

Além disso, nota-se também que as estações mais afastadas do centro e sem ligação com as estações 
localizadas na Avenida Brasil são as menos utilizadas, ou seja, quanto mais a estação está afastada e 
desconectada da principal via da cidade (Av. Brasil), menos percursos se realiza de bicicleta compartilhada. 
Este fenômeno pode ser justificado pelo fato de a avenida ser uma das únicas vias da cidade que possui 
ciclovia. 

Apesar dos números relativamente baixos de percursos cicláveis, tendo em vista o recorte temporal do 
estudo, ou seja, os 348 dias, pode-se destacar um avanço significativo na cidade de Passo Fundo nos últimos 
anos ao que se refere às bicicletas. A mesma vem passando por inúmeras ações voltadas ao incremento do 
uso da bicicleta como meio de transporte, seja pela criação de trechos de ciclovia (PASSO FUNDO, 2014b), 
seja pela implantação de estacionamentos de bicicleta distribuídos pela área central ou pelo próprio sistema 
de compartilhamento de bicicletas. Tudo isso tem contribuído para o aumento do número de ciclistas na 
cidade, o que vem gerando uma série de transformações no território, bem como a inclusão social, já que, 
através do acesso gratuito da bicicleta o deslocamento pela cidade torna-se mais acessível e democrático. 
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Fluxo de pedestres 

Quanto aos pedestres, na Figura 3 abaixo observa-se um comportamento parecido com as bicicletas na 
maioria dos percursos, apesar de a quantidade ser muito maior. O número de pedestres variou de 
aproximadamente 80.000 até 538.000 percursos. 

 

 
Figura 3: Mapa de fluxos de pedestres entre estações 

Fonte: Autores, 2017 

 

Novamente, os percursos entre as estações que se conectam com o ponto de contagem 04 são os de maior 
fluxo de pedestres, enquanto que os mais afastados do ponto 04 e também da área central são os de menor 
fluxo, conforme ilustrado pela Figura 3. Cabe destacar que assim como as bicicletas, a presença dos pedestres 
nas vias da cidade tende a contribuir muito para a vitalidade da mesma, além de torná-la mais segura e 
sustentável (JACOBS, 2011).  

Fluxo de veículos 

No mapa de fluxo de veículos ilustrado na Figura 4 é possível notar que os mesmos variaram de 
aproximadamente 200.000 até 500.000 deslocamentos. Nota-se um comportamento parecido com os 
percursos de bicicleta e pedestres ao que se refere à predominância dos deslocamentos na Avenida Brasil, 
no entanto, nota-se um comportamento totalmente oposto entre os pontos 09 e 10, localizados na Avenida 
Presidente Vargas, via importante que liga a cidade de Passo Fundo a outras cidades da região, onde 
constatou-se baixo fluxo de pedestres e ciclistas e alto fluxo de veículos.  
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Figura 4: Mapa de fluxos de veículos entre estações 

Fonte: Autores, 2017 

 

Quanto a este cenário, Gomide (2003) afirma que quando os veículos motorizados têm prioridade sob o 
transporte público e não motorizado, aumenta-se as diferenças entre as classes sociais, melhorando a 
acessibilidade e mobilidade de alguns em detrimento de muitos. Ou seja, o acesso aos equipamentos 
urbanos, a possibilidade de vivenciar a cidade e não apenas trafegar por ela torna-se restrito, e o direito à 
cidade e à mobilidade tornam-se excludentes, principalmente para as pessoas de renda mais baixa.  

Comparações e discussão 

A Tabela 2 mostra os arranjos feitos entre estações, ou seja, a soma dos resultados totais das contagens entre 
estações vizinhas, com o valor médio calculado entre elas, que possibilitaram o desenvolvimento dos mapas 
de fluxos entre os pontos amostrados. Além disso, a porcentagem que cada uma das modalidades de 
transporte representa em cada trecho é apresentada, que também pode ser vista no gráfico da Figura 5.  

 

ESTAÇÕES VEÍCULOS PEDESTRES BICICLETAS 

1 a 2 378.015 80,82% 80.475 17,21% 9.245 1,98% 

2 a 3 433.260 56,61% 324.510 42,40% 7.569 0,99% 

3 a 4 492.855 47,32% 538.095 51,66% 10.645 1,02% 

4 a 5 343.215 47,33% 372.795 51,41% 9.102 1,26% 

4 a 6 397.153 53,62% 334.950 45,22% 8.561 1,16% 

4 a 7 452.835 50,39% 437.175 48,64% 8.704 0,97% 

5 a 8 208.800 55,40% 161.820 42,94% 6.262 1,66% 

8 a 9 232.290 69,17% 97.875 29,15% 5.644 1,68% 

9 a 10 376.710 79,27% 94.830 19,95% 3.700 0,78% 
Tabela 2: Arranjos feitos entre estações vizinhas para veículos, pedestres e bicicletas. 

Fonte: Autores, 2017 
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Com a análise dos dados da Tabela 2 ilustrados na Figura 5, é possível compreender a atual situação das 
principais vias da cidade de Passo Fundo quanto às 3 modalidades de transporte analisadas. De forma geral, 
pode-se observar que as bicicletas compartilhadas representam poucos percursos em todos os trechos 
analisados, sendo que, no melhor dos casos a representatividade das bicicletas é de aproximadamente 2%. 

 

 
Figura 5: Gráfico das porcentagens de cada modalidade nos 9 trechos. 

Fonte: Autores, 2017 

De acordo com os dados da Tabela 2 é possível observar que entre os pontos 03 e 04 foram realizados 10.645 
deslocamentos de bicicleta compartilhada, 538.095 de pedestres e 492.855 de veículos. Neste trecho houve 
maior fluxo de pedestres do que de veículos, possivelmente por estar em uma área de intenso comércio, 
além de o ponto 04 estar em frente ao maior shopping da cidade, o Bella Cittá, que gera alta concentração 
de pessoas diariamente. 

Já entre os pontos 04 e 06, constatou-se que houveram 8.561 deslocamentos de bicicleta, 334.950 de 
pedestres e 397.158 de veículos, ou seja, os deslocamentos pedonais e veiculares ficaram muito próximos. 
Entre os pontos 04 e 05 foram realizados 9.102 deslocamentos de bicicleta, 372.795 de pedestres e de 
veículos foram 343.215. Constatou-se um comportamento parecido com o recorrente entre os pontos 03 e 
04, onde o número de pedestres foi maior que o de veículos. 

Nos pontos 04 a 07, 05 a 08, 08 a 09 e 09 a 10 o comportamento foi similar, ou seja, o número de veículos 
sempre foi maior que o de pedestres, e o de pedestres maior que o de bicicletas.  
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Cabe destacar que entre os pontos 01 e 02, 08 a 09 além do 09 e 10 a diferença entre os deslocamentos 
veiculares e pedonais foi a mais significativa, ou seja, a representatividade dos deslocamentos veiculares 
chegou a aproximadamente 80%. Isso se deu possivelmente por serem trechos que ficam muito próximos a 
dois dos trevos de acesso a Passo Fundo, tendo em vista que a cidade recebe diariamente uma sobrecarga 
de veículos e pessoas vindas de cidades vizinhas. Além disso, estas vias configuram-se como arteriais e 
possuem poucos pontos de comércio se comparados com a área central. 

Quanto às bicicletas, constatou-se que, de forma geral, as mesmas são mais utilizadas na área central, 
possivelmente pelo fato de a grande maioria das estações estarem localizadas nesta área, bem como pela 
presença da ciclovia, que facilita o uso do sistema de compartilhamento de bicicletas e também se 
concentram na área central da cidade.  

CONCLUSÕES 

Com o objetivo de comparar os padrões de deslocamento em diferentes modalidades na cidade de Passo 
Fundo, compreender a problemática da mobilidade local além de avaliar o quanto as bicicletas 
compartilhadas estão sendo utilizadas em comparação com os veículos e deslocamentos pedonais, esta 
pesquisa possibilitou a compreensão de determinados fenômenos recorrentes nos trechos estudados. 

De forma geral, as bicicletas compartilhadas ainda não têm grande representatividade nos deslocamentos 
de Passo Fundo, sendo que comparadas aos veículos e pedestres somente nos trechos 01 a 02, 05 a 08 e 08 
a 09 elas aparecem com porcentagem acima de 1,65%.  

Ainda, destacaram-se os trechos 01 a 02, 08 a 09 e 09 a 10 pelo grande desequilíbrio entre veículos e 
pedestres, ou seja, o número de veículos tem uma representatividade muito maior que o de pedestres se 
comparado aos outros trechos. Positivamente pode-se citar os trechos 03 a 04 e 04 a 05 que apesar de terem 
alto fluxo de veículos possuem fluxo de pedestres superior em horários de pico. 

Por fim, com estes resultados é possível avaliar quais são os trechos que precisam de maiores investimentos 
e iniciativas para que a mobilidade ativa seja maior e a mobilidade motorizada seja menor, como a Avenida 
Presidente Vargas (pontos 09 a 10). Neste sentido, sugere-se que nestes trechos a municipalidade invista em 
infraestrutura para a bicicleta, criando novos trechos de ciclovia e ampliando a rede de estações de bicicletas 
compartilhadas, como forma de abranger mais regiões da cidade e facilitar a ciclomobilidade em Passo 
Fundo.  

Como trabalhos futuros sugere-se que sejam analisados outros trechos da cidade que também são 
importantes, mesmo que não sejam abrangidos pela rede de compartilhamento de bicicletas e, além disso, 
que sejam realizadas contagens dos percursos realizados com bicicleta particular, que não foram 
consideradas neste estudo. 
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SISTEMAS AVANÇADOS DE TRANSPORTE PÚBLICO (APTS): MODELO DE 
TECNOLOGIA E DIRETRIZES PARA O TRANSPORTE PÚBLICO DE PORTO 

PRÍNCIPE, HAITI. 

ADVANCED PUBLIC TRANSPORT SYSTEMS (APTS): TECHNOLOGY MODEL AND GUIDELINES FOR THE 
PUBLIC TRANSPORTATION OF PORTO PRÍNCIPE, HAITI. 

SISTEMAS AVANZADOS DE TRANSPORTE PÚBLICO (APTS): MODELO DE TECNOLOGÍA Y DIRECTRICES 
PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PUERTO PRÍNCIPE, HAITI. 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
Os sistemas avançados de transporte público (APTS) são sistemas usados para dar suporte à operação do transporte 
público para confortável alta transporte de massa passageiro, frequente. As tecnologias aplicadas nesses sistemas 
tornam o transporte mais acessível, confiável aos usuários de transporte coletivo. O objetivo desse estudo é conhecer 
as tecnologias dos sistemas avançados de transporte público, fazer um estudo de caso na Área Metropolitana de Porto 
Príncipe (AMP) apresentar um modelo e diretrizes para melhorar a operação do transporte público na AMP (Haiti). O 
artigo buscar estender os conhecimentos para a compreensão sobre o assunto através da aplicação da metodologia e 
de revisão teórico.  
Palavras chaves: Sistema de trânsito, ITS, tecnologia urbano e de transportes, transportes públicos. 

ABSTRACT: 
Advanced Public Transport Systems (APTS) are systems used to support the operation of public transportation for 
comfortable high freight mass transit. The technologies applied in these systems make transport more accessible, 
reliable to mass transit users. The objective of this study is to know the technologies of advanced public transport 
systems, to make a case study in the Metropolitan Area of Port-au-Prince (AMP) present a model and guidelines to 
improve the operation of public transport in the AMP (Haiti). The article seeks to extend knowledge to the understanding 
on the subject through the application of methodology and theoretical revision.  
KEYWORDS: Transit system, ITS, urban and transport technology, public transport.   

RESUMEN: 
Los sistemas avanzados de transporte público (APTS) son sistemas utilizados para dar soporte a la operación del 
transporte público para un cómodo transporte de masa pasajero, frecuente. Las tecnologías aplicadas en estos sistemas 
hacen el transporte más accesible, confiable a los usuarios de transporte colectivo. El objetivo de este estudio es conocer 
las tecnologías de los sistemas avanzados de transporte público, hacer un estudio de caso en el Área Metropolitana de 
Puerto Príncipe (AMP) presentar un modelo y directrices para mejorar la operación del transporte público en la AMP 
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(Haití). El artículo busca extender los conocimientos para la comprensión sobre el tema a través de la aplicación de la 
metodología y de revisión teórica. 
PALABRAS-CLAVE: Sistema de tránsito, ITS, tecnología urbana y de transportes, transporte público. 
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INTRODUÇÃO 

Os sistemas avançados são sistemas que fornecem soluções inovadoras e eficientes aplicados em vários 
serviços urbanos como saúde, educação, lazer, agricultura, indústria, energia, transportes etc. O transporte 
público é um serviço usado por todos seja pago ou não, alguns podem ser discriminados a través de passes 
sociais, para deficientes, idosos e estudantes. Os (APTS) Fornecem soluções inovadoras e eficientes para o 
aumento da demanda no transporte público mediante tecnologias avançadas aplicadas ao modal. O (APTS) 
é um subsistema do (ITS). São tecnologias ao público, o controle, a operação e o planejamento de linhas e 
itinerários dando mais qualidade a esse serviço para as cidades. Vários autores definem os sistemas 
avançados de transportes públicos. Saint-Laurent (1997) define APTS como um sistema de ajuda ao 
gerenciamento do transporte público que opera com a utilização de sistemas de localização automática de 
veículos (AVL – Automatic Vehicle Location). Esses sistemas têm a finalidade de localizar o veículo no tempo 
e no espaço e são responsáveis pelo princípio da operação em tempo real. A localização pode ser efetuada 
de forma contínua ou discreta. Conforme Chowdhury e Sadek (2003), os APTS têm como objetivo melhorar 
a produtividade e segurança nos sistemas de transporte, permitindo ainda, melhorar as condições de 
trabalho dos rodoviários e o nível de satisfação dos passageiros. Nwagboso (1997) coloca que a aplicação de 
ITS em transporte público tem requerimentos particulares e que os objetivos gerais dos APTS são: Aumentar 
o controle sobre as viagens (confiabilidade de horários e regularidade na rede); proporcionar alta qualidade 
de serviço e flexibilidade para poder melhor competir com o modo privado; contribuir para um sistema 
tarifário integrado; aprimorar o sistema de informação ao passageiro; aumentar a segurança dos passageiros; 
facilitar o acesso a serviço multimodal (transferência, park & ride, etc.). 

A introdução de sistemas avançados no transporte público não repercute apenas no operador, mas também 
sobre todos os agentes (operadores, órgãos gestores e usuários) e requer um comprometimento entre as 
partes envolvidas, exigindo uma reestruturação das relações existentes. Em termos de produtividade, é 
necessário uma forte integração dos funcionários das operadoras com seus empregadores; do ponto de vista 
da qualidade de serviço, exige-se um engajamento do operador com o gestor; e do ponto e vista do usuário, 
deve haver uma participação no que diz respeito ao serviço prestado e às condições nas quais são oferecidos 
(Texier e Meyer, 1987). Cassidy (1995) afirma que as tecnologias empregadas para auxiliar os sistemas de 
transporte público podem ser vistas com duas funções: auxiliar no controle operacional e redefinir a 
estrutura organizacional da empresa. 

METODOLOGIA 

Para a realização do trabalho foi feito uma Revisão da literatura nos periódicos da capes; Uma revisão teórica 
sobre os sistemas avançadas de transporte público valorizando as tecnologias usadas nos subsistemas dos 
sistemas avançados do TP; um estudo de caso: (Área metropolitana de Porto Príncipe) apresentando a 
localização da cidade com base do mapa Google. Escolha dois pontos de origem do bairro Habitation Leclerc 
ao destino Delmas 32 para mostra como que é a situação para carro, Pedestres, Bicicleta e ônibus analisando 
as questões da operação do transporte. Tendo analisar o sistema operacional do transporte público da AMP 
propor um modelo de tecnologias para o TP da AMP (Haiti) que pode ser adaptado com essa realidade. 
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APTS 

De maneira abrangente, considerando todo o sistema viário, os ITS agregam melhorias substanciais, 
tornando-o mais eficiente. Aliado ao fato de os custos de implementação e de manutenção dos sistemas 
inteligentes estarem diminuindo, motivados principalmente pelo avanço tecnológico na comunicação, o uso 
de ITS pode tornar-se realidade mesmo em países em desenvolvimento, de acordo com o Manual do Bus 
Rapid Transit – BRT, publicado pela Secretaria Nacional do Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério 
das Cidades (BRASIL, 2008, p. 491). Os APTS são classificados nos subsistemas dos sistemas inteligentes de 
transportes (ITS) relacionado a fig (1).  

 
 

 
 

Figura 1: sistemas avançadas de transporte público (APTS). 
Fonte: Danyela Moraes Da Silva (2000). 

Os APTS se referem ao uso de tecnologias para uma melhor segurança e eficiência dos sistemas de transporte 
público. Entre os benefícios para os passageiros estão inclusos menores tempos de espera, simplicidade para 
o pagamento da tarifa, informações atualizadas sobre itinerários das linhas e horários dos ônibus. 

As tecnologias dos sistemas avançados de transporte público são os sistemas de comunicação por rádio, 
sistemas de comunicação por telefone celular, transmissão de dados via satélite ou por micro-ondas e 
apresentação dos resultados em forma de mapas por displays, etc. Os (APTS) são subdivido em três 
categorias que atendem as diferentes inconvenientes. Para suprir as necessidades de cada um deles: Os 
sistemas de ajuda à operação (SAO), sistema de informação ao usuário (SIU) e sistema automatizado de 
arrecadação tarifária (SAAT). A automação dos sistemas de transporte público auxilia na complexa tarefa de 
gerência das redes de ônibus, Permite o conhecimento permanente, de forma contínua ou discreta, da 
localização de cada veículo e o controle efetivo da frota em viagem, identificando motivos de atrasos, 
adiantamentos ou falhas e, através de comunicação online e em tempo real, possibilita a atuação imediata 
para a solução dos problemas. O controle operacional exige à definição de uma rede de informações, sendo 
fundamental o conhecimento de quem as recebe da forma como recebe e de que modo isto ocorre. 

SAO 

SIU 

SAAT 
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SAO suas funções e tipos. 

A gerência das redes de ônibus é auxiliada com sistemas automatizados permite o conhecimento 
permanente, de forma contínua ou discreta, da localização de cada veículo e o controle efetivo da frota em 
viagem, identificando motivos de atrasos, adiantamentos ou falhas e, através de comunicação online e em 
tempo real, possibilita a atuação imediata para a solução dos problemas esses possibilitam um melhor 
controle dos órgãos gestores e operadores como proporcionar melhor qualidade de serviço ao usuário. Com 
base em Teixeira e Meyere (1987), Csallner e al. (1995) e Saint - Laurent (1997), as principais funções dos 
sistemas de ajuda à operação são as seguintes: Garantir Comunicação nos veículos entre as unidades moveis, 
Dados de Tempo de Percurso as perturbações e os pontos críticos encontrados na linha para avaliar os 
horários realizados e calibrar a tabela horária onde é analisado os dados de progressão do veículo na rede 
que permiti conhecer os tempos de percurso O conhecimento da localização do veículo na rede pode ser 
obtido por meio de Sistemas de Localização Automática de veículos (AVL), auto regulação (na linha e na rede) 
pode ser do motorista ou operador da central de controle, para as alterações dos horários ou itinerários, 
para o conhecimento da posição relativa dos diferentes ônibus de uma linha e a possibilidade de 
comunicação, o conhecimento da posição relativa do ônibus na rede , possibilita a atuação do controlador 
central para modificar o serviço a fim de minimizar as perturbações para os passageiros, informação ao 
usuário, elaboração do preço da tarifa e suporte na troca de Dados. Conforme Barbier (1993) e Gressier 
(1992), os SAO podem ser classificados em sistemas centralizados, sistemas descentralizados e outros no 
quadro (1) são apresentados os tipos de sistemas de ajuda à operação de transportes públicos com suas 
utilidades. 
 

Tipos Utilidades 
Sistemas Centralizados Permite a regulação por intervalo e a implantação de estratégias de regulação. A realização 

destes sistemas exige um grande investimento em infraestrutura viária e equipamentos 
embarcados para toda a frota. 

Sistemas Decentralizados 
(ônibus-laboratório) 

Possibilita a regulação do ônibus na linha. A grande vantagem está no custo. Tudo é 
realizado no próprio veículo, o que limita a ação no nível de rede. 

Outros Sistemas Existem sistemas que não permitem a localização de forma contínua, mas sim em pontos 
específicos como terminais ou pontos estratégicos ao longo da linha. 

Quadro 1:  Classificação dos SAO 
Fonte: Autora 

Consideramos que os sistemas acima ajudam na questão de regulação que é essencial para os serviços 
relacionados ao público porem os sistemas de decentralizados são mais vantajosos em relação ao custo 
contrario aos sistemas centralizados que exigem grandes investimentos em infraestrutura viária e 
equipamentos. No Quadro a seguir quadro (2) identifica as tecnologias usadas para SAO com as funções e os 
elementos usados. 
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Tecnologias Funções Elementos 
Receptores  Embarcados ou na via Odômetros, balizas, antenas de pavimento, sensores para 

contagem de passageiros, etc. 
Microcomputadores 

embarcados 
Ligados a um posto de 
controle de regulação 

Banco de dados, micro controladores, processadores, 
algoritmos de regulação, etc. 

Emissores/receptores de 
ondas 

Para troca de informações e 
comandos 

Radiofrequência, infravermelho, etc. 

Equipamentos fixos ou 
móveis (embarcados) 

Comandados pelo posto de 
controle do SAO 

Sistema de informação ao usuário, sistema de priorização 
semafórica, etc. 

Central de controle  Visualização gráfica ou em forma de tabelas da progressão 
dos ônibus na rede 

Quadro 2: os componentes gerais do SAO  
Fonte: Autora 

Percebemos que varias tecnologias são usadas para o controle da operação na via, no posto de controle de 
regulação, para troca de informações e comandos e no posto de controle do sistema assim permiti um bom 
desempenho e rapidez no sistema. É necessária que o sistema operacional apoia e controlam as vias, as 
paradas, os terminais que são os equipamentos principais para a operação do serviço. 

Sistema de informação ao usuário (SIU), as funções dos serviços de informação no transporte público.                                                                                                             

  O sistema de informação aos usuários é uma ferramenta de diálogo com o público. Extraído do conjunto de 
informações relativas a uma rede, correspondem: no tempo espera e itinerário. O processo de informação 
pode ser feito nas residências, locais de trabalho, centros comerciais, paradas, terminais e a bordo dos 
veículos com equipamentos eletrônicos. Os SIU Oferecem serviço promocional como motivos para viagens e 
possíveis destinos na mobilidade, informar as pessoas sobre o transporte público como parte do pacote de 
facilidades ofertadas e melhorar a imagem do transporte público. Informar como utilizar o transporte público 
para ajudar ao entendimento dos usuários e divulgar as regras envolvidas no uso dos sistemas de forma 
adequável. Um serviço operacional informar sobre as restrições e oportunidades associadas com o uso do 
sistema para diferentes tipos de viagens, Capacitar pessoas para acesso à rede de transporte público, 
capacitar à realização de uma viagem e informar sobre mudanças na programação. Moderação no 
comportamento do viajante que permitir aliviar a ansiedade do viajante e aumentar o no controle do usuário 
sobre a escolha entre as opções disponíveis. Na literatura foi encontrado três classificações do sistema de 
informação ao usuário: Na pré-Viagem, no Terminal/ Passeio público e no Veículo. 

Na pré-viagem: Inclui rotas de trânsito, programações horário-diárias, tarifas de transporte e taxas de 
estacionamento, localização de estacionamentos, etc. 

No Terminal / Passeio Público: Incluem horários de chegadas e partidas, informações sobre conexões e 
transferências, sobre park & ride e sobre outros modos. Os equipamentos que incorporam tecnologias AVL 
ajudam a prover informação em tempo real. O benefício chave para o usuário é o de ter uma maior precisão 
nos horários de saída e chegada das viagens 

No Veículo: Auxiliam os motoristas através de displays a bordo dos veículos e de dispositivos de comunicação 
provendo informações quanto a rotas, programações e serviços interligados. 
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SAAT 

O sistema oferece mais agilidade na cobrança dos passes, reduzindo o tempo gasto no embarque devido à 
eliminação da transação monetária e aumentando a segurança para os usuários e tripulação, aplicação do 
sistema na integração temporal. A automação da cobrança tarifaria no transporte coletivo de ônibus é 
importante para a otimização da operação. Fato de não manusear dinheiro isso garante maior segurança 
para o usuário, A integração temporal com os cartões inteligentes que permite usar outros ônibus ou outros 
modos dentro de um prazo facilitando a mobilidade das pessoas e barateando o custo das viagens. Os seis 
(6) objetivos principais do sistema automatizado de arrecadação tarifaria. 

1- Melhorar o conhecimento quantitativo da demanda efetiva, coletando dados sobre os pontos e 
horários de provisão. 

2- Promover melhoria no ajuste oferta x demanda, em função do melhor conhecimento do 
carregamento (demanda), coletando dados referentes aos pontos de embarque e desembarque, 
data e hora, com detalhamento no nível do perfil de viagem (estudante vale transporte, isento etc.). 

3- Permitir melhor alocação da oferta, através do melhor conhecimento da demanda. 
4- Permitir um controle mais eficaz dos passes e evitar as fraudes 
5- Adequar às políticas tarifárias, podendo modular os preços segundo distância viajada, horário, dia e 

perfil do usuário (ex.: escolares, idosos, usuários frequentes). 
6- Criar uma estrutura de transportes que permita um sistema de tarifa multimodal e multisserviço. 

 

As tecnologias de AVL 

Os AVL são definidos como as formas de tecnologias que servem de base para os sistemas de transporte 
público, uma vez que são maneiras automatizadas de rastreamento de veículos e podem ser incorporadas 
aos diferentes subsistemas de ITS, incluindo os APTS. Localização Automática de Veículos – AVL são 
tecnologias de apoio aos diferentes subsistemas de ITS.  Segundo o TCRP-Transit Cooperative Research O 
quadro cinco enumera as diferentes tecnologias que podem ser utilizadas para a localização de veículos.  Com 
o seu uso, é possível dar prioridade ao transporte público urbano, reduzindo tempos de viagens aos usuários, 
custos do sistema aos operadores e melhoria da trafegabilidade dos veículos na cidade, gerando assim a 
melhoria das condições de oferta e de segurança (UNITED STATES OF AMERICA, 1997). 
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Tecnologia Característica  

Signpost  
 (Antena) 

Informações capturadas de placa no veículo e transmitidas para antena 
fixada na via. 

Wayside AVI  
(Identificação automática de caminho do 

veículo) 

Informações transmitidas por micro-ondas. Usadas para pedágios 
eletrônicos e gestão de tráfego. 

Ground-Based Rdio Positing 
 (Posicionamento via rádio por base terrestre) 

Triangulação por rádio: a localização é devido ao movimento do veículo 
relacionado a duas ou mais estações de rádio fixas. 

Satellite-Based Radio Positing 
(Posicionamento via rádio por satélite) 

Informações da localização do veículo relacionado asatélites circulares 
(GPS, por exemplo) ou geoestacionários. 

Differential GPS(GPS Diferencial) Correção do erro de aproximação do GPS através de receptor diferencial. 

Dead Reckoning 
 (Identificador por deslocamento) 

Sensores e algoritmos identificam a distância entre um ponto fixo e o 
veículo a partir de um referencial padronizado. 

Hybrid Navigation System 
 (Sistema híbrido de navegação) 

Combinação de duas ou mais tecnologias, como Antenas ou GPS 
acompanhada de outras consideradas secundárias. 

Quadro 4: Diferentes tecnologias de AVL 
(fonte: adaptado de UNITED STATES OF AMERICA, 1997, p. 12). 

Tecnologia Característica Signpost (Antena) Informações capturadas de placa no veículo e transmitidas para 
antena fixada na via. Wayside AVI (Identificação automática de caminho do veículo) Informações 
transmitidas por micro-ondas. Usadas para pedágios eletrônicos e gestão de tráfego. 

Ground-Based Rádio Postinho (Posicionamento via rádio por base terrestre) Triangulação por rádio: a 
localização é devido ao movimento do veículo relacionado a duas ou mais estações de rádio fixas.                             
Satellite-Based Radio Positing (Posicionamento via rádio por satélite) Informações da localização do veículo 
relacionado a satélites circulares (GPS, por exemplo) ou geoestacionários. Diferencial GPS (GPS Diferencial) 
Correção do erro de aproximação do GPS através de receptor diferencial. Dead Reckoning (Identificador por 
deslocamento) Sensores e algoritmos identificam a distância entre um ponto fixo e o veículo a partir de um 
referencial padronizado. Hybrid Navigation System (Sistema híbrido de navegação) Combinação de duas ou 
mais tecnologias, como Antenas ou GPS acompanhada de outras secundárias. (fonte: adaptado de UNITED 
STATES OF AMERICA, 1997, p. 12). 

ESTUDO DE CASO 

Organização dos transportes do Haiti  

Existe uma instituição pública que controlar tudo sobre transporte no território do Haiti Le Ministério dos 
trabalhos públicos transportes e comunicação (MTPTC) de acordo com a lei de 18 de outubro de 1983 a 
organização central, cujas obrigações para projetar, definir e implementar política do poder executivo nas 
áreas de transporte. 10(www.mtptc.gouv.ht).  A lei admite que nas capacidades mais importantes em 
infraestrutura de todos os tipos, normalização, regulamentação e controle de todas as atividades do setor 
são realizados por organismos públicos ou entidades privadas. Para garantir a implementação de boas 
estradas do país um organismo autónomo foi criado e publicado no Diário Oficial da República do Haiti (Le 
moniteur) do 24 de julho de 2003 sob o nome de Fonds d’Entretien Routier (RMF). É gerido por um Conselho 
composto por um representante de MTPTC, um representante do Ministério de economia e Finanças (MEF), 
um representante do Ministério do interior e das coletividades Territorial (MICT), um representante das 
associações motoristas e um representante de importadores de produtos petrolíferos. 
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O serviço atual oferecido, custo, rota e enchimento veículo. 

Alguns fatores de interesse como abordagem para aprofundar no estudo de caso. Primeiro, a questão de o 
preço pagar por passageiro, em seguida, o respeito dos circuitos distância para finalmente entender a 
questão da sobrecarga do veículo. O resultado do número de pessoas que responderam a perguntas da 
pesquisa fora dos 200 entrevistados em ambas as categorias num trabalho acadêmico realizada por M. 
CLAUDE THOMAS, (2008) “transport urbain a Port-au-Prince une necessité de reorganisation”. M. CLAUDE 
THOMAS, (2007-2008) na sua dissertação pesquisou sobre custo, rotas e enchimento de veículo na AMP 
perguntando para os motoristas se os passageiros pagam a corrida, uma vez que é definido pelo Ministério 
dos Assuntos Sociais. A esta pergunta 69% dos motoristas responderam que os passageiros não pagam 
normalmente a passagem, E por contras, 53 passageiros de 100 entrevistados pensam que os motoristas não 
respeitam a distância fornecida pelo Estado, e 91 de 100 dos passageiros acreditam que os veículos estão 
sempre sobrecarregados. Note-se que a tarifa é definida entre o Ministério des Affaires Sociales et du Travail 
(MAST), associações do condutor e das associações de motoristas et associação nacional dos importadores 
de produtos petróleo (ANADIPP) como o preço a ser pago por um passageiro utilizando o serviço de um 
veículo em um circuito. 

A organização de circuitos e linhas de circuito, pontualidade dos veículos, viajante e o pagamento da corrida 
causam impactos sobre as atividades.                                                
No relatório da pesquisa resultou que os passageiros passam diariamente em mais de 25 minutos de espera 
para um veículo quando eles têm que se mover porque não há veículo normal suficiente. Depois de deixar o 
veículo coletivo, de acordo com o estudo, cerca de 40% dos passageiros informaram que eles andam entre 6 
a 10 minutos antes de chegar ao destino. Uma observação é que as áreas urbanas não são servidas por 
transmitir apenas através da pista principal. Dos 10 circuitos onde se realizou a pesquisa, 73% das pessoas 
questionadas pensam que os veículos não têm nenhum tempo fixo para servir. Eles podem ir para importar 
apenas o que hora do dia. Foi pedido no inquérito aos motoristas se os passageiros normalmente pagar a 
corrida equivalente ao preço definido pelo Estado, as respostas foram variadas de acordo com a área de 
atividade do veículo. Representou respostas de diferentes grupos de acordo com seus condutores canais de 
atendimento diário: Nos circuitos que conduzem nas áreas comerciais, os passageiros respeitam o preço a 
pagar, como Centro da cidade / Pétion-Ville ou Portail Léogane / Clercine. Embora a situação esta 
completamente diferente em ambientes de habitação urbana altos como o circuito. Centro da cidade / 
Carrefour-feuille ou Delmas / Martissant. Quando o passageiro não pagar a passagem, geralmente há 
desafios que tornam difícil, em geral, uma boa relação entre motoristas e passageiros. Na pior das hipóteses 
os motoristas podem obter para bater os passageiros. Também desacordos sobre a estrada entre passageiros 
e motoristas são usados para criar engarrafamentos quando os condutores decidir parar de discutir. 

Analise dos SIU E SAO na AMP 

Localização da AMP (Haiti) 

Situação do Sistema de operação e informação aos usuários no TP do Porto Príncipe; Haiti é localizado na ilha 
maior do arquipélago das grandes Antilhas. É banhado no Norte pelo oceano Atlântico, Ao Sul pelo mar dos 
Caribes, Oeste pelo Golfo (de la Gonâve). A Ilha é dividida em duas Republicas: Republica Dominicana a leste, 
língua espanhol (48577 km²), Haiti a oeste língua Crioulo e Francês (27 750 km²). Porto Príncipe é a capital e 
a mais populosa das cidades do Haiti, incluindo a área urbana contaria cerca de dois milhões de habitantes 
(2009) chamou de Porto Princianos e Porto Princianas. O ponto de vista administrativo, Porto Príncipe é tanto 
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a capital do departamento Oeste e distrito de Porto Príncipe. É nele que ligar todas as entradas e saídas do 
sentido norte sul do País. Município Porto Príncipe População: 875.978 (em 2012); Área (em km²): 36,04; 
Densidade demográfica (habitantes por km²): 24.305; As principais atividades Econômicas: comércio, 
serviços, construção civil e agricultura (exportação principalmente de açúcar e café). 

 

Os quatro mapas digitais tirados no google mapas no dia 28 de Junho 2016 no anexo mostram como que é o 
sistema do transporte,  entre dois pontos de origem Habitation Leclerc a Delmas 32 dois bairros da AMP 8 
km de distancia apenas existe informações de rotas horários e distância para pedestres e carros, ônibus e 
bicicleta não tem nenhuma informação disponível.  
Observamos que esse modelo de serviço não trás beneficio tanto para os usuários como os motoristas, Como 
transporte público as entidades responsáveis para organizar o TP devem tomar algumas decisões para 
diminuir congestionamentos, as tecnologias antigas tem que ser inovadas como os exemplos de muitos 
países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Os APTS ajudam a atender esses tipos de problemas na 
gestão, na operação com a atração de mais gente pelo transporte coletivo, O transporte do Haiti esta numa 
situação de emergência que é o ponto chave para o crescimento econômico. Condutores e proprietários de 
veículos coletivos não dão grande importância a estes três elementos segurança, conforto e limpeza, além 
disso, não há possibilidade de informar sobre as viagens, a questão de comunicação entre operador e 
usuário.  Hoje não existe nenhum lugar em desenvolvimento sem um bom sistema de transporte mesmo que 
o tempo gera problema nos sistemas isso não definir que o sistema não é funcional.  Uma demonstração do 
Sistema de informação e de operação no Porto-Príncipe Capital do Haiti quadro (5)  
 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS  SISTEMA DE OPERAÇÃO  

Não tem informação nos pontos, nas ruas, no 
veículo de transporte coletivo. 

Preço não definido 

Não tem aplicativo de celulares Pagamento só em dinheiro no veículo antes de 
viajar ou durante a viagem 

Nenhum mapa digital  Sem itinerário  

A informação é direta com o motorista na hora  Sem troca de dados 

 Sem uma central de controle 

 Sem comunicação 
Quadro 5: SIU e SAO NO TP EM PP. 

Fonte: Autora 

Um levantamento do sistema de informação e de operação no capital do Haiti, ou seja, Área Metropolitana 
de P.P resulta que esta em muitas falhas tanto na operação como no sistema de informação aos usuários è 
precisa tomar soluções relacionadas aos problemas para melhorar o transporte publico como um serviço 
extremamente essencial nas cidades os APTS são ideias para responder aos necessidades do sistema do 
transporte no Haiti. 
 
Modelo (DEAD RECKONING) Chicago- Illinois para aplicar na AMP 
O Bus Service Management System (BSMS) é um programa sofisticado para dar suporte ao controle 
operacional e garantir um sistema eficiente de comunicação. Engloba um sistema autônomo de localização 
automática de veículos e sistema de informação ao usuário (Baker, 1992). Entre as principais funções 
destacam-se: localização de veículos de emergência, prover despachos e o restabelecimento da operação 
com auxílio de computador, permitir uma estimativa automática da demanda, ofertar informação (a bordo 
ou nas paradas) por meio de voz digital e habilitar a atuação sobre os semáforos. O Chicago Transit Authority 
(CTA) atualmente está atuando com um sistema AVL baseado em tecnologias Dead Reckoning e GPS Quadro 
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(6), para garantir o perfeito funcionamento do sistema de comunicação e informação. A partir da completa 
implantação, será possível oferecer informação aos usuários por meio de sinais digitais (inicialmente em dois 
terminais, um no centro e outro no subúrbio). O sistema incluirá tratamento preferencial a cinco semáforos 
consecutivos, que deverão ser atuados cuidadosamente de forma a não interferir nos headways (Casey et 
al., 1996).O dead reckoning permite manter alta posicionamento, utilizando informações de vários sensores 
(sensor de giroscópio, acelerômetro, impulso de velocidade, etc.). 
Quando o veículo se move em áreas onde os sinais de GPS / GNSS não podem ser recebidos, tuneis ou 
passagens subterrâneas; e Onde ocorre propagação múltipla, os bairros com Edifícios altos cobertos com 
vidros. 
 

 
Quadro 6: As descrições e características de Dead Reckoning 

Fonte: Autora 

Essas tecnologias avançadas garantem comunicação entre operadores e usuários do Transporte público para 
o caso da cidade Porto - príncipe assim será possível adaptar para um transporte eficiente, seguro para atrair 
mais usuários a esse serviço. 
 
GPS/GNSS Módulo receptor 
O modulo receptor tem grandes vantagens veja as características apresentadas no quadro (7) e a relação 
entre GV-86 e GV-87: 
GV-86: permitindo o posicionamento em ambientes onde não há sinais de satélite são recebidos O Kit de 
Avaliação pode fornecer energia e se comunicar com interface USB. 
GV-87: permitindo posicionamento de alta precisão com Multi-GNSS e também o posicionamento em 
ambientes onde não há sinais de satélite são recebidos. O Kit de Avaliação pode fornecer energia e se 
comunicar com interface USB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 

GV-86 GV-87 
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5VDC Alimentação através de energia do 
barramento USB 

5VDC Alimentação através de energia do 
barramento USB 

Comunicação serial através de USB Comunicação serial através de USB 

Saída 1PPS dos conectores SMA Saída 1PPS dos conectores SMA 

Ligação da antena SMA Ligação da antena SMA 

Tamanho externo é (W) 110 mm x (D) x 112 
milímetros (H) 30 milímetros 

Tamanho externo é (W) 110 mm x (D) x 112 
milímetros (H) 30 milímetros 

Peso é de cerca de 260g Peso é de cerca de 260g 

Os acessórios são cabo USB, antena GPS, CAR I 
cabo / F e de CD-ROM que contém o software de 
comunicação, o controlador USB e as 
documentações. 

Os acessórios são cabo USB, GPS-GLONASS 
Antena, CAR I / cabo F e CD-ROM que contém o 
software de comunicação, o controlador USB e 
as documentações. 

Quadro 7: Características 
Fonte: Autora 

 
Quanto ao modulo receptor existe o GV-86 e o GV-87 nos dois casos permitam acesso onde não há sinal, por 
exemplo, nas passagens subterrâneas, túneis e outros. 
 
Diretrizes para melhorar a operação do TP em Porto Príncipe com tecnologias avançadas 
Uma ampla importância em inserir tecnologia avançada para auxiliar no monitoramento dos tempos de 
viagem e tempos perdidos durante a operação do transporte público no Porto príncipe. O modelo AVL do 
Chicago para as empresas que operam o transporte na AMP. Essa tecnologia, além disso, é tida como 
adequada de aliviar o comportamento das linhas, através da manutenção da regularidade e pontualidade 
assim os usuários de transportes coletivos vão poder ter mais controle sobre os funcionamentos do sistema. 
Os pontos necessários que os usuários precisam para ter confiança no transporte público, como horários que 
o ônibus vai passar e tempos que demora em chegar ao destino, quantas linhas ou modos que vão lhe trazer 
ao seu destino, a facilidade de acesso. 
1) O MTPTC deve obrigar as empresas que ofereçam transporte coletivo a usa o DR na operação para 

garantir segurança e confiança dos usuários, ajuda na operação; Criar novas leis para incentivar as 
empresas e desativar o transporte clandestino na cidade. 

2) Informação para o usuário: O usuário deve ser atendido segundo suas necessidades a se deslocar, 
informando nos pontos de embarques e desembarques, Paradas, no próprio ônibus, em casa. Os pontos 
necessários que os usuários precisam para ter confiança no transporte público, como horários que o 
ônibus vai passar e tempos que demora em chegar ao destino, quantas linhas ou modos que vão lhe 
trazer ao seu destino, a facilidade de acesso.  

3) Organizar e administrar: Organizar os fluxos e os trajetos de transporte coletivo; Criar novas formas 
administrativas podendo a ajudar na gestão do transporte, Essa administração pode controlar o 
planejamento do sistema do transporte como um todo e as empresas de operação pode ser publico ou 
privado, mas o planejamento das rotas as questões de tarifas podem ser controlada de uma forma 
sistematizada assim resolveria esse conflito entre os usuários e motoristas sobre pagamento mudança 
de rotas. 

4) Tecnologias avançadas no TP: Para essa tecnologia pode ser implantada é necessário que haja técnicos 
que possa conhecer ela, quando precisar fazer manutenção, verificações, outros. Permitir a integração 
dessas tecnologias no mercado se não tem ainda.  
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Considerações finais  
As questões fundamentais do trabalho foram mais para saber quais são as contribuições dos sistemas 
avançados de transporte público no transporte, quais são as soluções que cada sistema oferecer na operação, 
na gestão do e na satisfação dos usuários transporte público. As tecnologias usadas no SIU, SAO E SAAT. Fazer 
um estudo de caso na AMP em relação ao tema analisando o SIU e o SAO no transporte público em Porto 
Príncipe. No porto príncipe podemos observar como que a realidade atual do transporte coletivo, a falta de 
tecnologia para a operação, de fato que no transporte coletivo é o modelo clandestino que domina, as 
empresas que operam também não esta sobre um controle geram o desequilibro na operação. Há uma 
grande necessidade que os operadores devem se juntar para pensar sobre a questão de transporte publico 
com a colaboração dos profissionais monta estratégias para fornecer satisfação no transporte público.  
Mostra-se que os sistemas avançados de transportes públicos apresentam resultados positivos na gestão de 
transporte, a traves das tecnologias torna o transporte público mais acessível e atraente que atrair mais 
usuários para transportes coletivos. De ponto de vista operacional as pesquisas provam as vantagens obtidas 
através de APTS no que diz respeito à melhoria da imagem do transporte público por ônibus. E, devido à 
precisão dos dados obtidos pode-se formar poderoso banco de dados, com evoluções históricas que 
permitem o redimensionamento da oferta, otimizando os tempos e consequentemente, os recursos 
empregados (frota e tripulação), os sistemas avançados devem estar ligados à campanha de esclarecimento 
do modo de acessar os benefícios auferidos com o investimento feito. Órgãos gestores e operadores devem 
estar dispostos para prestar retorno rápido e precisa aos seus clientes quanto as possíveis problemas 
operacionais, pois à medida que mais se qualifica um serviço, mais exigente se torna o cliente. A informação 
em tempo real nas paradas e outros locais públicos aplicativos para celulares auxilia o usuário no 
gerenciamento de seu tempo de espera e, por outro lado, o torna mais exigente e crítico. Melhorar o 
transporte público coletivo é viável para tornar as cidades mais sustentáveis, diminuir poluições ambientais, 
poluições sonoros.  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
ABKOWITZ, M.D; LEPOFSKY, M. Implementing Headway-Based Reliability Control on Transit Routes. Journal  

Of transportation Engineering – ASCE, EUA, v. 116, n.1. p. 49-63. 1990. 
ABKOWITZ, M.D.; ENGELSTEIN, I. Methods for Maintaining Transit Service Regularity. Transportation  

Research Record, Washington, D.C., n. 961, p. 1-8, 1984. 
AGAFONOV, A ; CHERNOV, A ; SERGEEV, (2015). Using satellite monitoring and statistical data to arrival  

time of city public transport. 
AMPELAS, A. L’Evolution das Transports Collectifs Urbains (TCU) et l’Émergence d’une nouvelle generation  

grâce aux technologies de l’Information. Transports, Paris, n. 383, p. 193-209, mai-juin 1997. 
ATKINS, S.; BOTTOM, C.; SHELDON, R.; HEYWOOD, C.; WARMAN, P. Passenger Information as Bus Stops  

(PIBS): Results from the London COUNTDOWN Route 18 Monitoring Study. In: PTCR Summer Annual 
Meeting, London. Proceedings of Seminar E. London: PTRC, 1994. p. 61-72. 

BARBIER, F. Les Systèmes d’Aide à l’Exploitation dans les Transports Collectifs Urbains. CETUR, 1993, p. 12. 
BRADLEY, J.; JAMES, N. The Accuracy of Real Time Information: A Detailed Case Study. In: PTCR   Summer  

Annual Meeting, London. Proceedings of Seminar F. London: PTRC, 1996. Sem paginação. 
CASEY, R.F.; LABELL, L.N.; HOLMSTRON, R.; LAVECCHIO, J.A.; SCHWEIGER, C.L.; SHEEHAM, T.  Advanced  

Public Transportation Systems – The State of the Art. Update’ 96. U.S. Department of Transportation, 
Washington, DC. [online]. Jan. 1996. Disponível na Internet via www. URL: 

10847



 

http://www.fta.dot.gov/fta/library/technology/APTS/update. Arquivo capturado em 22 de abril de 
1997. 

CASSIDY, Steven. “What you don’t know won’t hurt you!”: The Impacts of Automatic Vehicle Location  
Systems on Bus Operation and Planning. In: PTCR Summer Annual Meeting. Proceedings of Seminar  
D. London: PTRC, 1995. p. 35-47. 

CATS, ODED ; JENELIUS, ERIK. (2014) .Dynamic Vulnerability Analysis of public transport Networks:  
Mitigation Effects of Real-Time Information. 

CHANLOHA, PITIPONG ; CHINRUNGRUENG, JATUPORN ; USAHA, WIPAWEE ; ASWAKUL,    
CHAODIT, (2014). Cell Transmission Model-Based Multiagent Q-Learning for Network-Scale Signal Control   

With Transit Priority. 
CHOWDHURY, Mashrur A.; SADEK, Adel. Fundamentals of Intelligent Transportation Systems Planning.  

London: Artech House, 2003. 
CSALLNER, A.; HARDT, D.; PISCHNER, T. Evaluation of Regional Transport Management by Advanced  

Telematics. In: PTCR Summer Annual Meeting. Proceedings of Seminar D. London: PTRC, 1995. p. 
189-201. 

GANGURI RAKESH, (2014) . Prototypic Gps-Gsm Integration for Enhancing public Transportation and  
Management Services 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002 
GRESSIER, C. L’Experience Francaise en Matiere de SAE. CETUR – UTP, Paris, 1992,p.14. 
KANNINEN, B. J. Intelligent transportation systems: an economic and environmental policy assessment.  

Londres, 1996 
LAULETTA, Alberto Fassanaro. Planejamento e gestão do transporte público. Brasília: ANTP, 2006 
MOURA, Ana Clara Mourão. Geoprocessamento na gestão e planejamento urbano. Belo Horizonte: Autora,  

2003. REIS, Dálcio Roberto dos. Gestão da inovação tecnológica. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2008. 
Ministère de l’économie et des finances, Institut haïtien de statistiques et d’informatiques (2004-2005),  

Enquête sur le transport 
HAYNES, KINGSLEY E; LI, MING, (2004). Analytical alternatives in intelligent transportation system (its)  

evaluation.  
HOPE, A, (2007). Factors influencing productivity and operating cost of demand responsive transit 
ITS AMERICA. What is ITS? [online]. Disponível na Internet via WWW. URL:  

http://www.itsa.org/public/whatits/whatits.html. Arquivo gerado em 1996 e capturado em 02 de 
maio de 1997.  

JOÃO VITOR PILON PEIXOTO, MARIA DO CARMO DUARTE FREITAS (2013) Análise da usabilidade do sistema  
de informação do usuário na pré-viagem do transporte público urbano da cidade de curitiba.  

NWAGBOSO, C. O. Advanced Vehicle and Infrastructure Systems; Computer Application, Control and  
Automation. England: John Wiley & Sons Ltd., 1997. Cap.1: Introduction to Intelligent Transport 
Systems, p. 3-32.                               

OLIVIER DJEMS (2006): " Haïti: Transport en commun, un casse-tête", journal le nouvelliste. 
PANOU, MARIA; BEKIARIS, EVANGELOS, (2004). ITS clustering and terminology: one concept with many  

meanings. 
ROUHIEH, BEHZAD; ALECSANDRU, CIPRIAN ROUHIEH, BEHZAD, (2012).  Adaptive route choice model for  

public transit sytems: an application of Markov decision processes. ROMERO TORI, CLAUDIO KIRNER, 
ROBSON SISCOUTO, Fundamentos e tecnologia de realidade Virtual e aumentada. Editora SBC – 
Sociedade Brasileira de computação, Porto Alegre, (2006) 

SAINT-LAURENT, B. Information Systems for Public Management. In: NWAGBOSO, C. O. (Ed.). Advanced  

10848

http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Ganguri+Rakesh&vl(D8109813UI0)=creator&vl(34531112UI3)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Advanced&vid=CAPES&scp.scps=primo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking


 

Vehicle and Infrastructure Systems; Computer Application, Control and Automation. England: John 
Wiley & Sons Ltd., 1997. Cap. 15, p. 343-369. 

SAINT-LAURENT, B. An Information for Public Transport: The Cassiope Architecture Example of Passenger  
Information. Project number V 1019. [sem data]. p. 1186-1203. 

SATUNIN, SERGEY; BABKIN, EDUARD, (2014). A multi-agent approach to Intelligent Transportation systems   
modeling with combinatorial auctions 

SHLADOVER, S.E, (1993). Research and development needs for advanced vehicle control systems. 
TEXIER, P.; MEYERE, A. Les Systemes d’Aide a l’Exploitation des Reseaux d’Autobus et d’Information du  

Public. In: Transports Guidés, Systèmes Automatismes et Communications. Paris: PRDTTT, 1987, p. 
41-54. 

UNITED STATES OF AMERICA. The Federal Transit Administration. Transit Cooperative Research Program.  
TCRP Synthesis 24: AVL Systems for Bus Transit. Washington, DC: Transportation Research Board 
Executive Committee, 1997. Disponível em: 
<http://web.tongji.edu.cn/~yangdy/its/AVL/1wf01!.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2012. 

VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara. Transporte urbano nos países em desenvolvimento: reflexões e  
propostas. 3. ed. São Paulo: Annablume, 2000. 

WU, YEN-CHUN JIM; LEE, PI-JU, (2007). The use of patent analysis in assessing ITS innovations: US, Europe  
and Japan 

ZHANG, WEI ; TANG, SHANYU ; ZHANG, LIPING ; ZHAO, MA ; SONG, JUN, (2014). Chaotic Stream. Cipher- 
Based Secure Data Communications over Intelligent Transportation Network 

CAMBRIDGE, MA; Research and Special Programs Administration; Volpe National Transportation; Systems  
Center; Office of System and Economic Assessment; Operations Assessment Division; 55 Broadway, 
Kendall Square. (2000) Advanced public transportation Systems: The State of the Art Update 2000. 

DANYELA MORAES DA SILVA. (2000) Sistemas inteligentes no transporte público coletivo por ônibus, Tese.  
Universidade federal do Rio grande do sul, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasília. 

M. CLAUDE THOMAS. (2008) "Le transport urbain a port-au-prince: la nécessité d’une réorganisation",  
Dissertação. Institut de la Francophonie pour la gestion dans la Caraibe (IFGCAR), Porto príncipe, Haiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10849

http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Zhang%2c+Wei+&vl(D8109813UI0)=creator&vl(34531112UI3)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Advanced&vid=CAPES&scp.scps=primo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Tang%2c+Shanyu+&vl(D8109813UI0)=creator&vl(34531112UI3)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Advanced&vid=CAPES&scp.scps=primo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Zhang%2c+Liping+&vl(D8109813UI0)=creator&vl(34531112UI3)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Advanced&vid=CAPES&scp.scps=primo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Zhao%2c+Ma+&vl(D8109813UI0)=creator&vl(34531112UI3)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Advanced&vid=CAPES&scp.scps=primo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Song%2c+Jun&vl(D8109813UI0)=creator&vl(34531112UI3)=all_items&vl(1UIStartWith0)=exact&fn=search&tab=default_tab&mode=Advanced&vid=CAPES&scp.scps=primo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking


 

Anexo 

 
Imagem 1: Arquipélagos das Antilhas 

Fonte: Google 
 
 

 
Imagem 2: Porto Príncipe no Haiti 

Fonte: Google. 
 
 
 

     
Imagem 3: Porto Príncipe no departamento de Oueste 

Fonte: Google 
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O modelo atual de sistemas de informação para se deslocar na AMP 

       
Mapa digital 1: Rota para Carro do Habitation Leclerc ao destino Delmas 32. 

Data: 28/06/2016 
Fonte: Autora 

 

 

 
Mapa digital 2 : Rota para pedestre do Habitation Leclerc ao destino Delmas 32.  

Data: 28/06/2016 
Fonte: Google Mapa 
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Mapa digital 3: Rota para ônibus e Bicicleta da Origem Habitation 

Leclerc ao destino Delmas 32 não disponíveis. 
Data: 28/06/2016 

Fonte: Google mapa 
 
 

 

 
Mapa digital 3 e 4: Rota para ônibus e Bicicleta da Origem Habitation 

Leclerc ao destino Delmas 32 não disponíveis. 
Data: 28/06/2016 

Fonte: Google mapa 
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TRÊS CHAVES DE ANÁLISE PARA COMPREENSÃO DAS ESTAÇÕES 
FERROVIÁRIAS CONTEMPORÂNEAS 

THREE POINTS OF ANALYSIS TO COMPREHEND CONTEMPORARY RAIL STATIONS 

TRES PUNTOS DE ANÁLISIS PARA COMPRENDER ESTACIONES FERROVIARIAS CONTEMPORÁNEAS  

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
A retomada do transporte ferroviário de passageiros a partir das últimas décadas do século XX impôs às estações 
ferroviárias um novo estágio de desenvolvimento que se sobrepôs às múltiplas camadas que o processo evolutivo desse 
equipamento acumulou no decorrer de sua existência. Como parte de uma rede de transporte integrada, as estações 
ferroviárias e os outros elementos do sistema de mobilidade metropolitanos podem ser encarados como espaços nos 
quais as diversas escalas da vida contemporânea convergem de maneira mais intensa. As estações adquirem 
complexidade e passam a ser representações espaciais da condição contemporânea, atuando como elementos 
catalisadores de diversas atividades. O presente trabalho tem como objetivo ampliar a discussão das estações 
ferroviárias para além de aspectos técnicos da ferrovia e busca avaliar tais questões a partir de uma investigação teórica 
que propõe três chaves de análise.  
PALAVRAS-CHAVE: estações ferroviárias; terminais intermodais; transporte ferroviário; transporte urbano.  

ABSTRACT: 
The resumption of rail passenger transport from the last decades of the twentieth century imposed on the railway 
stations a new stage of development that overlapped the multiple layers that the evolutionary process of this equipment 
accumulated in the course of its existence. As part of an integrated transport network, railway stations and other 
elements of the metropolitan mobility system can be seen as spaces in which the various scales of contemporary life 
converge more intensely. The stations acquire complexity and become spatial representations of the contemporary 
condition, acting as catalysts for various activities. This paper aims to expand the discussion of the railway stations 
beyond technical aspects of the railroad and seeks to evaluate such issues from a theoretical investigation that proposes 
three points of analysis. 
KEYWORDS: railway stations; intermodal terminals; railway transport; urban transport.   

RESUMEN: 
La reanudación del transporte ferroviario de pasajeros a partir de las últimas décadas del siglo XX impuso a las estaciones 
ferroviarias una nueva etapa de desarrollo que se superpuso a las múltiples capas que el proceso evolutivo de ese equipo 
acumuló en el transcurso de su existencia. Como parte de una red de transporte integrada, las estaciones ferroviarias y 
los demás elementos del sistema de movilidad metropolitana se pueden considerar como espacios en los que las diversas 
escalas de la vida contemporánea convergen de manera más intensa. Las estaciones adquieren complejidad y pasan a 
ser representaciones espaciales de la condición contemporánea, actuando como elementos catalizadores de diversas 
actividades. El presente trabajo tiene como objetivo ampliar la discusión de las estaciones ferroviarias además de 
aspectos técnicos del ferrocarril y busca evaluar tales cuestiones a partir de una investigación teórica que propone tres 
puntos de análisis. 
PALABRAS-CLAVE: estaciones ferroviarias; terminales intermodales; transporte ferroviario; transporte urbano.
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INTRODUÇÃO 

Partindo do princípio que as estações ferroviárias contemporâneas não podem ser desvinculadas do seu 
papel como lugares estratégicos na reestruturação de núcleos urbanos, pode-se afirmar que estes 
equipamentos de transferência modal são espaços onde confluem diversos serviços relacionados ou não ao 
transporte. 

Do ponto de vista do transporte, deixam de atuar apenas como a edificação onde chegam e partem os trens 
para operar como uma infraestrutura de mobilidade onde operam diversos modais. Simultaneamente ao 
incremento da intermodalidade, adquirem múltiplas funções que impulsionam um novo fôlego para 
fortalecimento do seu papel de centralidade urbana. Reforçado pelo desenvolvimento de usos mistos nas 
áreas centrais ao redor de terminas intermodais onde o transporte sobre trilhos tem papel destacado, as 
estações ferroviárias representam um elemento crucial no desafio de desenvolver um padrão de ocupação 
urbana que atenda as demandas contemporâneas. 

As estações cresceram em complexidade e hoje se conformam não apenas seguindo as características 
técnicas da ferrovia. Assumem, portanto, uma configuração espacial que é determinada por uma conjunção 
de fatores. As relações sociais e os interesses econômicos passam a ser fundamentais para o seu 
estabelecimento como equipamento primordial na ótica dos deslocamentos da sociedade em rede. 

Tendo em vista que a discussão e a consolidação no Brasil da estação ferroviária como um equipamento 
catalisador de atividades pouco avançaram nos últimos anos, este trabalho tem como objetivo investigar 
características desse equipamento de forma a promover novas abordagens para análise. 

O artigo inicia-se por um breve quadro histórico que demonstra o processo evolutivo pelo qual a estação 
ferroviária passou e propõe, condensando a bibliografia utilizada, três chaves de análises para sua 
compreensão na contemporaneidade, a saber: (i) urbanidade; (ii) complexidade dos espaços internos: 
diversidade programática e a perda do referencial histórico; (iii) espaço interno como a lógica dos fluxos de 
passageiros.  

BREVE QUADRO HISTÓRICO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS 

As estradas de ferro originaram um novo tipo arquitetônico, as estações de trem, cujos primeiros edifícios, 
construídos entre 1830 e 1850, eram formados por duas partes com funções e necessidades espaciais 
distintas: o edifício principal para os passageiros e as plataformas de parada dos trens. Graças aos dois tipos 
diferentes de tráfego que interagem e coexistem (pessoas e trens), as estações eram carregadas de 
simbolismo e inovação, sendo responsáveis por trazer os trens aos centros das cidades e, ao mesmo tempo, 
desenhadas para receber a população que usaria o novo meio de locomoção. De acordo com Ferrarini (2005), 
são as estações as responsáveis por um novo tipo de encontro entre homem e máquina: não um meio de 
produção estático, mas um modo de transporte dinâmico de uso público. 

Kühl (1998) afirma que a primeira estação ferroviária, Crown Street em Liverpool (figura 1), apresenta 
características que se tornariam canônicas em modelos posteriores. O edifício principal, de planta retangular, 
foi implantado paralelo à linha férrea e contava com as instalações para passageiros: bilheterias e sala de 
espera, além de instalações administrativas como escritório e dependências do chefe da estação. As 
plataformas eram cobertas por estrutura de madeira com vão de aproximadamente 9 metros, característica 

10855



que demonstra o início do arrojo estrutural. Dessa forma, o embarque e desembarque de passageiros se 
dava em um dos lados da linha através da edificação principal. 

Figura 1 - Crown Street Station. 
Fonte: FERRARINI, 2005. 

Com a rápida expansão ferroviária e um número cada vez maior de paradas, os principais centros urbanos 
passaram a receber estações de maior porte. De acordo com Meeks (1995), a caraterística definidora das 
grandes estações desta época era a distinção arquitetônica e desproporção entre a área reservada à parada 
dos trens (gare) e a edificação principal, destinada aos passageiros e administração.  

Nesta época, o espaço reservado para os passageiros e administração funcionava como transição entre o 
tecido urbano e a ferrovia e era caracterizado pelo excesso de ornamento que, segundo Colquhoun1 (1995 
apud Ferrarini, 2005, p.5), disfarçava o caráter industrial das áreas reservadas às paradas dos trens e seguia 
a linguagem arquitetônica do seu entorno. Usualmente construída em alvenaria de pedra ou tijolos, esta 
parte da estação ferroviária possuía gosto classicizante e referências estilísticas2 com o objetivo de tornar o 
edifício mais familiar. “Suas torres, colunatas, pórticos e arcadas refletiam os movimentos estilísticos 
predominantes, para que fossem bem aceitas pela sociedade.” (FERNANDES, 2012, p.19). 

Enquanto a gare era ampla, o edifício da estação era definido por poucos ambientes e de fácil assimilação 
em sua completude. "Essas construções "híbridas" tinham suas partes justapostas, sem haver, na maioria 
dos casos, uma verdadeira integração, mas seu bom funcionamento dependia da complementaridade entre 
elas" (KÜHL, 1998, p.59). 

A evolução das primeiras e modestas estações para os grandes terminais que conhecemos hoje se deu por 
um processo de longa gestação, sobretudo o edifício destinado aos passageiros, que por muitas décadas 
continuou sendo concebido com vocabulário historicista. Podem ser identificados nesta época duas 

1 COLQUHOUN, A. The 19th Century Terminal Station in France and England as Cultural Artifact. Casabella, Milão, n. 624, p. 68-71, 
1995. 

2 Para um panorama dos estilos arquitetônicos das estações ferroviárias consultar PEVSNER (1976). 
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tipologias principais: estações de passagem e estações terminais (figura 2). “O primeiro (tipo) refere-se às 
estações situadas na extremidade das linhas e o segundo às estações intermediárias.” (KÜHL, 1998, p.139). 

O edifício retangular e disposto paralelamente aos trilhos é a forma por excelência das estações de passagem. 
Em casos específicos, há dois edifícios paralelos em um arranjo chamado bilateral que pode ser útil para 
dividir os serviços de embarque e desembarque3. As estações chamadas bilaterais, com o serviço de chegada 
e partida em ambos os lados da via, foram uma primeira evolução funcional dos modelos iniciais. 

Nas estações terminais as plataformas se localizam diretamente no nível da rua e o edifício destinado aos 
passageiros situa-se geralmente perpendicularmente às linhas e nele se encontra o saguão, as bilheterias e 
o acesso para embarque e desembarque. Localizava-se também um pátio intermediário de grandes
proporções que, através de pórticos davam acesso ao embarque e desembarque. Beatriz Kühl (1998) realça
duas variações desse modelo, com as construções em L ou U, onde a separação dos movimentos dos
passageiros se dá geralmente com o embarque na parte frontal, perpendicular às linhas, o desembarque na
ala ou nas alas laterais.

A tipologia de passagem mostrou-se adequada às estações de porte médio, enquanto que nas maiores 
cidades, sobretudo a partir de 1850, as estações em áreas centrais, principais pontos de chegada aos grandes 
centros urbanos, passam a ser organizadas seguindo a tipologia terminal.  

Figura 2 - Tipologia de estações. a. de passagem lateral; b. de passagem bilateral; c. terminal transversal ou frontal; d. terminal em L; e. terminal 
em U. 

Fonte: KÜHL, 1998. 

Entre 1860 e 1890 Ferrarini (2005) considera o auge da estação ferroviária no século XIX. De característica 
extremamente funcional e aspecto industrial, as imponentes estruturas que surgiram representaram o 
desafio de engenharia que demandou esforço inovador por parte de seus idealizadores. Compostas por 
estruturas com vão de grande dimensão retrataram o avanço tecnológico da época, sendo um dos principais 
exemplares da utilização de ferro fundido como estrutura e vidro para vedação. Buscava-se com o emprego 

3 Kühl, 1998, p.140. 
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da estrutura metálica maiores vãos com menos pontos de apoio, usualmente vencidos por pórticos em 
formato de arco, facilitando a circulação de passageiros e mercadorias. 

A gare continha um forte papel simbólico para a época, visto que o passageiro era surpreendido pela 
novidade do vasto espaço em que adentrava. Um ambiente inquietante que, projetado para a entrada 
triunfal das composições e com predomínio da máquina sobre o homem, entrou para o imaginário coletivo 
do século XIX como um novo tipo de espaço que representou a essência da estação ferroviária (figura 3).  

Figura 3 - Gare St-Lazare, pintado por Claude Monet em 1877. 
Fonte: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/claude-monet-the-gare-st-lazare (acesso em: 29/05/2018) 

A propagação da arquitetura em ferro e vidro, obtida através do cálculo estrutural apurado, propiciou uma 
nova arte de construir, propondo um novo tipo de espaço, com a introdução de uma barreira quase imaterial 
entre o espaço fechado e os elementos exteriores, gerando novos experimentos com a luz e a sombra. 

Neste período as estações formaram conjuntos arquitetônicos imponentes com fachadas ornamentadas. 
Permanecia a contradição entre a modernidade das gares e a tradição das monumentais fachadas em estilo 
histórico. 
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Esta época registrou também o aumento do número de plataformas como um fato decisivo para o próximo 
estágio de desenvolvimento das estações ferroviárias. Com isso, para acomodar o crescente fluxo de trens e 
passageiros, houve também um aumento do tamanho da estação e da área necessária para sua implantação. 
O aumento incessante de passageiros, dos serviços, do tráfego ferroviário, das linhas e plataformas justificam 
as sequentes reconstruções e expansões, como poder ser visto na figura 4 que mostra a evolução da Gare de 
l’est de Paris. 

  

Figura 4 – Ampliações da Estação Terminal Gare de l’est. 
Fonte: adaptado de FERRARINI, 2005. 

Mais determinante que o tamanho em si, foi o crescimento da complexidade dos espaços internos. O saguão 
de passageiros caracterizado como um pátio intermediário ganha expressividade, atinge grandes proporções 
e amplos vãos livres. Com isso, o layout dos espaços internos passa a ter como característica: grandiosos 
átrios decorados; passagens inferiores transversais; e restaurantes. Ferrarini destaca a importância do 
saguão. 

“A característica mais típica das inovadoras estações do final do século XIX foi o espaço 
projetado para ser um símbolo da estrutura como um todo: um saguão que funciona como 
átrio de entrada e bilheteria que foi concebido como um passeio urbano, um atraente local 
de reunião pública.” (FERRARINI, 2005, p.8, tradução do autor). 
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Até então o esquema funcional dominante tinha como ponto principal um átrio único em frente às 
plataformas que as unia em um único espaço de circulação. Para acomodar o fluxo de passageiros decorrente 
do crescimento das viagens, são adicionados espaços intermediários - entradas laterais, subdivisão do 
interior em níveis e corredores adjacentes – que iniciam um processo que resultará em uma edificação muito 
mais complexa no século XX. Além dos aspectos funcionais, o programa das grandes estações terminais 
também se tornou mais complexo com a oferta de variados serviços como lojas, restaurantes e hotéis. 

Com a substituição dos trens a vapor pelos movidos à energia elétrica a partir dos avanços tecnológicos do 
final do século XIX, a gare como estrutura funcional perdeu sua razão de ser. A partir de então, o 
enterramento das vias e a subsequente disponibilidade de vastas áreas em superfície foram inovações de 
efeito decisivo nos projetos de estações de trem. Com a perda de importância das gares, “o simbolismo da 
estação como fenômeno de contato entre pessoas e máquinas já não sustenta o imaginário” (Colquhoun, 
1995 apud Ferrarini, 2005, p.8, tradução do autor). 

O saguão de passageiros passa a ter características de um espaço interno e se configura como o centro de 
toda a estação, propiciando conexão direta entra a cidade e as plataformas de embarque. O saguão privilegia 
o fluxo ininterrupto de passageiros e se transforma em uma área permeável que absorve e distribui o fluxo 
para os trens, como pode ser visto na figura 5 que mostra o saguão da Estação Grand Central Terminal em 
Nova Iorque. 

 

Figura 5 – Saguão da Estação Grand Central Terminal em Nova Iorque. 
Fonte: FERRARINI, 2005. 

Os preceitos acima descritos se consolidam com a construção de estações em diversos países nas primeiras 
décadas do século XX, dentre as quais se destacam: Gare d’Orsay (1897/1900), Grand Central Terminal de 
Nova Iorque (1903/1913), Helsinque Central (1904/1919) e Sttutgart Station (1911/1928). 
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A consolidação do movimento moderno, o avanço da eletrificação e o advento do concreto armado 
trouxeram avanços na linguagem da arquitetura das estações ferroviárias no período entre guerras. A 
tradicional cobertura da plataforma em estrutura de ferro e vidro foi substituída por marquises individuais 
que cobrem cada plataforma. Estações foram concebidas como estruturas horizontais com maior unidade 
formal e funcional graças à supressão das distinções nítidas entre a área que abriga as composições e os 
espaços concebidos para passageiros.  

O período entre 1920 e 1940 na Itália, por exemplo, marcou a emergência de uma linguagem arquitetônica 
ligada ao modernismo. Nesse sentido, a Estação Santa Maria Novella em Florença (figura 6) é exemplar, pois 
nela a rígida divisão do edifício em duas partes de características construtivas distintas, uma voltada para os 
passageiros e outra para os trens, deixou de existir. Com o estímulo de técnicas construtivas que permitiram 
vencer os vãos com outro tipo de estrutura, a gare composta por pórticos e construída em ferro e vidro não 
foi utilizada, tendo sido substituída por coberturas individuais de concreto armado em balanço sobre cada 
plataforma. Graças à suspensão da distinção entre a parte alocada para as máquinas e aquela desenhada 
para os passageiros, a estação ganhou horizontalidade e maior unidade formal e funcional. Tais 
características se difundiram e podem ser observadas em outas estações italianas, dentre as quais estão a 
Estação de Siena e a Estação Roma Termini. 

Figura 6 - Estação Santa Maria Novella em Florença. 
Fonte: FERRARINI, 2005. 

O processo evolutivo das estações ferroviárias como tipologia passou por mais um período decisivo após o 
fim da Segunda Guerra Mundial. De acordo com o catálogo da exposição ‘Le Temps des Gares’, após o 
término do conflito, a arquitetura ferroviária entrou em declínio acentuado. A decadência esteve 
diretamente ligada à perda do monopólio ferroviário como meio de transporte mais rápido e eficiente e à 
generalização dos princípios e dogmas da arquitetura chamada “estilo internacional” que rejeitou qualquer 
referência histórica. Tais fatores acarretaram na evolução arquitetônica das estações ferroviárias e, desde 
então, o projeto de estações tem sido afetado por recursos que buscam transformá-las em edifícios 
correspondentes aos arquétipos dominantes da organização econômica vigente, como por exemplo: 
shopping centers, edifícios de escritórios e aeroportos4 (figuras 7 e 8). 

4 Centre de Création Industrielle, 1978, p.129-37. 
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Figura 7 - Estação Central de Berna na Suíça (1965) que, segundo o catálogo da esposição ‘Le Temps de Gare’, apresenta traços similares aos 
shopping centers. 

Fonte: CENTRE DE CRÉATION INDUSTRIELLE, 1978. 

  

Figura 8 - Estação de Argenteuil na região metropolitana de Paris (1970) que, segundo a mesma publicação, tem aparência semelhante às praças 
de pedágio de rodovias. 

Fonte: CENTRE DE CRÉATION INDUSTRIELLE, 1978. 

A partir dos anos 1980, principalmente na Europa onde o interesse pela ferrovia renovou-se sobretudo 
devido ao avanço da tecnologia dos trens de alta velocidade, os projetos de estações envolveram duas 
categorias: construção de novas estações e readequações de antigas. Os grandes terminais ferroviários, 
implantados no centro das grandes cidades, se tornam importantes instrumentos para requalificação, com 
potencial para atrair uma diversidade de usos nas suas áreas internas e no entorno. Algumas das principais 
requalificações de estações antigas na Europa são: Atocha em Madri (figura 9); e Waterloo, St. Pancras e 
King’s Cross em Londres. 
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Figura 9 - Estação Atocha Madri restaurada seguindo projeto de Rafael Moneo. 
Fonte: www.architecturaldigest.comgallerybesttrain-station-architecture-slideshowall.jpg (acesso em: 04/02/2018). 

Entretanto, independente da categoria, se no século XIX as estações eram a porta de entrada e saída das 
cidades, a partir do final do século XX tornam-se nós de transferência modal e são parte integrante de uma 
rede de transportes complexa e multifacetada. A evolução apresentada acima indica as alterações pelas quais 
as estações ferroviárias passaram nos últimos anos. Para melhor compreender a situação atual destes 
equipamentos, a seguir são propostas três chaves de análise: (i) urbanidade; (ii) complexidade dos espaços 
internos: diversidade programática e a perda do referencial histórico; (iii) espaço interno como a lógica dos 
fluxos de passageiros. 

TRÊS CHAVES DE ANÁLISE PARA COMPREENSÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS 
CONTEMPORÂNEAS 

Urbanidade das estações ferroviárias 

Estações de trem sempre foram locais aglutinadores de atividades nas cidades, sendo atrativas também para 
pessoas que não estão viajando, e tornaram-se protagonistas na dinâmica urbana através do seu intenso 
potencial para o encontro e a conformação de urbanidade. A sobreposição de diversas funções urbanas 
dentro e no entorno das estações ferroviárias faz com que se transformem em um dos espaços urbanos da 
vida pública por excelência na contemporaneidade. 
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Em uma associação bastante perspicaz, Rebollo (2012) afirma que da mesma forma que os bulevares foram 
reconhecidos por diversos autores, dentre eles Marshall Berman (1982), como os lugares por excelência da 
experiência coletiva da vida moderna nas grandes cidades industriais, os elementos do sistema de mobilidade 
metropolitanos podem ser encarados como os espaços nos quais as diversas escalas da vida contemporânea 
convergem de maneira mais intensa. Com isso, os espaços do sistema de mobilidade, e consequentemente 
as estações ferroviárias, são elevados a uma posição privilegiada no sentido de se estabelecerem como o 
lugar por excelência de conformação da experiência metropolitana contemporânea. 

“Se aceita-se o fato de que as redes de mobilidade são atualmente a forma de organização 
física e funcional que melhor encarnam o conceito de espaço dos fluxos apresentado por 
Castells, por se constituírem como o elemento que de maneira mais eficiente coloca em 
relação os dois principais aspectos da nova organização metropolitana - o tempo e o espaço 
- não se pode deixar de pensar que os espaços dos sistemas de transporte de alta
capacidade - as estações, e até mesmo os veículos - devam ser encarados como legítimas
representações espaciais da nova condição de vida contemporânea.” (REBOLLO, 2012, pg.
136).

Segundo Castells (2005) os equipamentos destinados à mobilidade e suas funções urbanas associadas são 
aqueles que relacionam de forma mais enfática as duas principais dimensões da sociedade contemporânea: 
o tempo e o espaço. Atuando como elementos primordiais de compressão dessas duas dimensões, as redes
de mobilidades estão entre os principais instrumentos promotores das transformações da vida urbana
metropolitana contemporânea.

Na comparação entre os terminais de transporte que coexistem na contemporaneidade, as estações 
ferroviárias tendem a articular melhor a dimensão do lugar, enquanto nos aeroportos e portos a dimensão 
do nó de transporte tende a dominar. 

As estações ferroviárias tendem a estabelecer um contato mais profícuo com a cidade, principalmente pela 
menor escala requerida pelos edifícios, pela inserção das linhas no tecido urbano consolidado das cidades, 
pelo maior número de modos de transporte conectados, assim como pelo alcance espacial mais restrito, 
atuando na escala metropolitana ou no máximo regional. 

Usualmente as estações estão onde sempre estiveram, integradas ao tecido urbano, ao passo que alguns 
portos se deslocaram e os aeroportos estão nas franjas das cidades. Além disso, enquanto os portos estão 
mais ligados ao transporte de cargas e os aeroportos ao transporte internacional de passageiros e 
mercadorias de alto valor agregado, as estações ferroviárias servem principalmente aos deslocamentos 
cotidianos que conformam a dinâmica da vida metropolitana, o que facilita a instalação de usos não 
relacionados ao transporte, se tornando atrativas não apenas para os passageiros, mas também para os 
habitantes do entorno e visitantes. Destaca-se também que a compressão espaço-tempo é mais forte nos 
aeroportos do que nos outros dois equipamentos5. 

No cenário contemporâneo em constante evolução, vale destacar que dentro de cada uma das tipologias de 
transporte há diferenças importantes, sobretudo no que diz respeito à complexidade, principalmente no 
topo e no fim da hierarquia onde as diferenças são mais nebulosas. Por exemplo, um aeroporto de escala 

5 Bertolini; Spit, 1998, p.15-16. 
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regional pode apresentar mais semelhanças com uma estação ferroviária do que com um grande terminal 
aeroviário de passageiros. As diferenças locais também podem ser profundas, principalmente se comparadas 
realidades socioeconômicas distintas6. 

Outro aspecto a ser destacado é que, do ponto de vista geográfico, a localização das estações ferroviárias no 
tecido consolidado as qualificam como elementos urbanos ativos no cotidiano da cidade, sobretudo na escala 
do pedestre, sejam eles usuários do sistema de transporte ou a população do entorno. Desta forma, o 
entorno das estações tende a influir no seu funcionamento, assim como ela tende a qualificar o espaço ao 
seu redor, funcionando como um equipamento integrado à lógica urbana7. 

Por essas razões, as estações articulam com mais intensidade a dimensão do lugar. Externamente elas 
tendem a se abrir para a cidade e encorajar o contato entre estranhos, situação que é intensificada pela 
diversidade programática, adensando as relações. As estações, sobretudo as que se encontram nas áreas 
centrais, funcionam como espaços coletivos que permitem a transição entre a rua e o trem. São 
infraestruturas que possuem uma notável função cívica em meio a um contexto em que cidades estão 
testemunhando a perda da vida pública. O saguão da estação representa um dos últimos espaços fechados 
efetivamente públicos na cidade contemporânea8. 

Ao explorar a possibilidade de se abrirem para a cidade, uma vez que o seu intenso fluxo propicia a existência 
de comércio e de espaços de permanências, a vitalidade pode ser expandida para um trecho do tecido 
urbano. O potencial de urbanidade das estações pode ser explorado em sua plenitude a partir do momento 
que seus espaços orientem os fluxos e também permitam a transferência entre diferentes escalas. Privilegiar 
um ambiente interno com boas condições e ao mesmo tempo integrado à cidade permite que essa 
articulação seja feita, revendo de maneira positiva os limites entre exterior e interior do edifício ferroviário. 

Como resume Gimenes (2005): 

“O entorno das estações é um dos poucos lugares na metrópole contemporânea onde 
pessoas de interesses muito distintos podem encontrar-se fisicamente. As oportunidades 
geradas por um equipamento como este podem ser consideráveis, já que existe um grande 
potencial de interação física, social e econômica entre os seus usuários.” (GIMENES, 2005, 
p.25).

A instalação temporária de uma escadaria ligando a Praça da Estação Central de Roterdã9 à cobertura de um 
edifício vizinho confirma como as tradicionais e consolidadas praças em frente às estações continuam sendo 
locais públicos importantes. Esta intervenção reforçou também, mesmo que em caráter efêmero, a 
articulação das diversas escalas e a significação coletiva advinda da integração entre estação ferroviária e 
espaço público. A construção da escadaria, de autoria do escritório holandês MVRDV, só foi possível pela 
renovação da praça que fez parte das obras de reforma da estação e que devolveu o espaço aos pedestres 
após um período de décadas em que paradas de bondes e veículos ali se concentraram. Este foi um exemplo 

6 Ibid., p.17. 

7 Gimenes, 2005. 

8 Edwards, 1997, p.25. 

9 Para mais informações sobre o projeto da estação ver Revista AU, n.243 de junho 2014 (Siqueira, 2014). Para maiores informações 
sobre a implantação da escadaria ver www.mvrdv.nl/en/projects/the-stairs-to-kriterion (acesso em: 18/01/2017). 
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onde a identidade local pôde se firmar como ponto fundamental da urbanidade das estações, respeitando 
as tradições e estabelecendo um significado coletivo proveniente da experiência de civilidade nos seus 
espaços internos e contíguos (figura 10). 

Figura 10 - Escadaria temporária implantada na remodelada Praça da Estação Central de Roterdã 
Fonte: www.mvrdv.com (acesso em: 18/01/2017). 

Desta maneira, as estações possuem uma urbanidade intrínseca com potencial para promover a integração 
entre o edifício e o espaço urbano. Como afirma Solà-Morales (2008), é através da relação entre episódios 
concretos, pessoas e coisas que se confere significação coletiva a um determinado lugar. Destaca-se ainda a 
importância dos usos coletivos e privados para a consolidação do potencial de urbanidade, assim como do 
equilíbrio entre densidade e diversidade. Verifica-se a aproximação, influência e extensão entre a arquitetura 
e o urbanismo, entre o espaço interno e o espaço externo. 

Conforme afirma Rebollo (2012), deve-se reconhecer, portanto, o potencial de urbanidade que os espaços 
dos sistemas de mobilidade, sobretudo as estações de trem, podem adquirir, elevando-os a uma posição 
privilegiada na conformação da experiência metropolitana contemporânea. 
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Complexidade dos espaços internos: diversidade programática e a perda do referencial histórico 

A concepção dos espaços internos das estações ferroviárias evoluiu para atender as necessidades da 
sociedade em rede e para se adequarem às condições de mobilidade do final do século passado e início deste. 
Neste contexto as estações passam a ser, em conjunto com outros equipamentos que também funcionam 
como nós de transportes, o suporte material dos processos da sociedade em rede, propiciando a articulação 
dos fluxos em um único lugar. 

Abordar os espaços internos permite demonstrar como a estação ferroviária é muito mais do que um 
equipamento de transporte no cotidiano das cidades, uma vez que a característica mais evidente que ratifica 
sua complexidade é a diversidade programática. 

Se no século XIX as estações eram a porta de entrada e saída das cidades, a partir do final do século XX 
tornam-se nós de transferência modal e são parte integrante de uma rede de transportes complexa e 
multifacetada. As estações se transformaram em complexos edifícios que oferecem diversos serviços não 
relacionados ao transporte. 

É comum encontrar em estações a veiculação de publicidade e a inserção de espaços comerciais e de serviços 
de forma complementar ao programa principal como uma estratégia eficaz para aumentar os recursos e 
ajudar a tornar o empreendimento viável economicamente. Entretanto, algo mais complexo pode se 
materializar ao transformar as estações em superedifícios que reúnem diversos usos. 

Não se trata apenas da inserção de programas secundários, visto que, desde meados do século XIX, hotéis, 
restaurantes e serviços postais eram usualmente parte das instalações ferroviárias. Trata-se de um nível mais 
elevado de complexidade que surge como categoria arquitetônica a partir de uma conjunção de fatores: a 
localização central, a densidade urbana, o alto valor da terra, as limitações de crescimento no tecido urbano 
consolidado e o avanço das técnicas construtivas. 

Conceitualmente Fenton (1985) denomina tais edifícios como híbridos, e afirma que não se trata da 
aglutinação de usos estanques, mas da relação e do compartilhamento de intensidades entre os programas 
individuais. A simples aglutinação de usos em um mesmo edifício esteve presente em diversos momentos da 
história das cidades, enquanto os híbridos são decorrentes de avanços tecnológicos e de um contexto 
específico do capitalismo. Como afirma Musiatowicz (2014): 

“Se no passado os usos foram muitas vezes combinados em uma única estrutura, por 
exemplo, a residência com comércio ou uma ponte habitada, como a Ponte Vecchio, o 
edifício híbrido em grande escala não apareceu até o século XIX. O aumento do valor da 
terra na cidade nessa época exigiu novas formas de desenvolvimento. O aço estrutural e a 
invenção do elevador em meados daquele século revolucionaram a construção e 
propiciaram estruturas verticais e a ascensão do arranha-céu.” (MUSIATOWICZ, 2014, p.13, 
tradução do autor). 

Edifícios híbridos são caracterizados pela complexidade, diversidade e variedade programática criada a partir 
de um entrelaçamento de atividades distintas e independentes. São edifícios exclusivamente 
metropolitanos, constituídos por espaços fragmentados a partir de tipologias mescladas em que o conteúdo 
parece não se encaixar de maneira adequada ao invólucro. Por esse arranjo, são únicos no que diz respeito 
ao potencial atrativo e aglutinador. 
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Musiatowicz (2014) permite confirmar os reflexos que a consolidação dos híbridos impõe aos edifícios de 
caráter público. Em uma situação em que a diversidade programática é dominante, a função principal do 
edifício se camufla entre a diversidade de usos e se apequena frente à escala do edifício. 

“Se antes os edifícios cívicos eram ícones ou monumentos espalhados pelo tecido urbano, 
eles estão se tornando amalgamados por contêineres anônimos que os compõem. 
Adicionar uma loja ou um café a um museu, o museu continua sendo o destino icônico; 
adicionar um hotel de 60 andares e torre de escritórios, o museu torna-se uma das partes 
relacionadas de um edifício monumental.” (MUSIATOWICZ, 2014, p.17, tradução do autor). 

A consolidação dos híbridos não é exatamente uma ideia nova, visto que sua gênese se deu no início do 
século XX nos EUA, especificamente na cidade de Nova Iorque através de uma estratégia de exploração 
máxima do uso da terra com a construção de grandes edifícios. Os híbridos são: 

“ [...] uma criatura que vem das entranhas do sistema capitalista. É resultado comercial de 
uma soma de interesses privados subtraídos de condicionantes urbanos. A especulação e a 
rentabilidade foram seus pais; a cidade americana, o seu jardim de infância.” (FERNANDEZ 
PER, 2014, p. 44, tradução do autor). 

A Estação Grand Central Terminal10 em Nova Iorque (figura 11) é o exemplo clássico de terminal ferroviário 
com tais características. A estação foi idealizada no início do século XX a partir de uma operação urbana que 
se baseou no desenvolvimento de um complexo conjunto edificado que contem hotel, moradia e escritórios 
sobrepostos aos trilhos ferroviários. Segundo Hereñu (2016), os estudos preliminares do projeto da Estação 
Grand Central verificaram que seria necessária uma área que englobava várias quadras de Manhattan para 
acomodar vias, plataformas e áreas de apoio. O rebaixamento dessas instalações como solução técnica 
permitiu a exploração do espaço no nível do solo, amenizando os custos de construção através da exploração 
imobiliária. Os empreendimentos construídos “[...] inauguraram uma nova escala de verticalização e 
adensamento em uma área que já apresentava grande desenvolvimento imobiliário, configurando-se uma 
cidade dentro da cidade” (HEREÑU, 2016, p.239). 

                                                           

10 Para mais informações sobre o projeto ver Ferrarini, 2005, p.26-41. 
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Figura 11 - Grand Central Terminal de Nova Iorque antes da ocupação, através da construção de empreendimentos imobiliários, do espaço 
resultante do projeto da estação. 

Fonte: HEREÑU, 2016. 

A citação abaixo define resumidamente o que são os edifícios híbridos e se aplica de maneira adequada à 
Estação Grand Central Terminal, sobretudo no que diz respeito à diversidade programática. 

“Os híbridos são caracterizados por usos mistos no mesmo projeto. Diferentes programas 
integrados que, além disso, possuem diferentes investidores, diferentes gestores e, 
obviamente, diferentes usuários. Isso significa que um híbrido pode ser tão diverso como 
uma cidade em termos de usuários, atividades e programa.” (FERNANDEZ PER, 2014, p. 46, 
tradução do autor). 

Outras estações foram construídas aliando o potencial das infraestruturas de mobilidade e o 
desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. A partir dos anos 1980, com o novo período de 
crescimento do transporte ferroviário e com o avanço do neoliberalismo, o potencial de justaposição de usos 
voltou a ser explorado com mais intensidade nos projetos de estações ferroviárias. 

Entre os exemplos, destaca-se a Estação de Quioto11 (figura 12) que, inaugurada em 1997 com dimensões 
colossais12, reúne em uma única estrutura hotel, centros comerciais, cinemas, museu, teatro, centro de 
conferências, lojas de departamento, repartições públicas e restaurantes. O espaço protagonista é o saguão 

11 Para mais informações sobre o projeto ver Futagawa, 2007, p.142-153 e Ferrarini, 2005, p.104-117. 

12 Segundo Hereñu (2016), o edifício único conta com 240.000 m² de área construída em uma projeção aproximada de 50 por 500 
metros e 70 metros de altura. 
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de pé-direito monumental que dá acesso aos programas e à estação ferroviária que se camufla em meio à 
justaposição de usos. Uma estrutura com esse porte naturalmente tem implicações no tecido urbano e o 
projeto da estação acomodou vários espaços que funcionam como locais de encontro. A circulação entre 
esses locais é pública, aberta e contínua, proporcionando uma experiência que desafia a distinção típica de 
dentro e fora e de cidade e estação. Entretanto, a densidade programática do conjunto é tão intensa que 
dificulta a consolidação de espaços públicos que favoreçam o fortalecimento da urbanidade13. 

Figura 12 - Desenhos da Estação de Quioto retratam as dimensões do edifício. 
Fonte: HEREÑU, 2016. 

O aumento da diversidade programática na magnitude vista na contemporaneidade tem um aspecto 
negativo e pode ser destacado como um dos motivos para que as estações ferroviárias sofram com o 
esmorecimento das referências históricas. Se no decorrer do desenvolvimento da estação ferroviária como 
tipologia arquitetônica os espaços predominantes eram aqueles reservados aos trens (plataformas) e aos 
passageiros (saguões e salas de espera), atualmente esses espaços se dispersaram em meio aos usos 
complementares. 

Pode ser observado em projetos de estações ferroviárias contemporâneas que o processo de perda do 
referencial histórico é maximizado pela globalização, levando à propagação de arquiteturas genéricas14. 
Dessa forma, os edifícios pouco se relacionam com características locais, sejam elas culturais ou construtivas, 
e se caracterizam como símbolos “[...] cuja identidade não está ligada à nenhuma sociedade específica, mas 

13 Hereñu (2016), p.240. 

14 O termo arquitetura genérica é empregado de acordo com o sentido defendido por Rem Koolhaas no texto ‘Arquitetura Genérica’ 
(KOOLHAAS, 2010, pg.55-63). 
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aos membros dos círculos empresariais da economia informacional em âmbito cultural global” (CASTELLS, 
2005, p. 506). 

A perda das referências históricas contribui para transformar a arquitetura em um invólucro neutro com 
características do fenômeno de não-lugar postulado por Augé (1994) e definido como o espaço da 
supermodernidade, do anonimato e do excesso, sempre relacionados com o transporte rápido, o consumo 
e o lazer. 

O termo não-lugar designa a dificultosa relação que os indivíduos possuem com esses espaços. Não-lugares 
são incapazes de dar forma a qualquer identidade e invariavelmente estão relacionados com a mobilidade 
dos indivíduos, seja ela física, através dos meios de transporte, ou virtual, que se produz pelas novas formas 
de tecnologia de comunicação. É importante estabelecer que nesses espaços há uma experiência pessoal 
baseada na solidão, mesmo que haja uma constante interação com a multidão que ali circula e com uma 
diversidade de informações. Como afirma Augé: “o espaço do não-lugar não cria nem identidade singular 
nem relação, mas sim solidão e similitude” (AUGÉ, 1994, pg. 95). 

Cabe a este trabalho explorar o aspecto da falta de identidade que os “não-lugares” são capazes de induzir 
às pessoas, transformando-as em espectadores de um lugar profundamente codificado e com informações 
abundantes, do qual ninguém faz verdadeiramente parte15. Um espaço “[...] onde nem a identidade, nem a 
relação, nem a história fazem realmente sentido, onde a solidão é sentida como superação ou esvaziamento 
da individualidade [...]” (AUGÉ, 1994, pg. 81). 

Como espaços resultantes do processo de globalização, Montaner (2012) afirma que os não-lugares “[...] se 
contrapõem ao conceito de lugar das culturas baseadas em uma tradição etnológica localizada no tempo e 
no espaço, radicadas na identidade entre cultura e lugar, na noção de permanência e unidade.” (MONTANER, 
2012, p. 45). 

Tais características referentes aos não-lugares não aparecem com a mesma intensidade em todas as 
estações, mas são reconhecíveis nos terminais intermodais de maior porte e naquelas que estão relacionadas 
com o transporte ferroviário de alta velocidade. 

Identifica-se, portanto, uma dualidade nas características de parte das estações ferroviárias contemporâneas 
que está diretamente relacionada com seu potencial de urbanidade na escala local e, simultaneamente, com 
o seu papel no funcionamento da rede de transporte. As estações se enquadram como um local muito
específico da cidade responsável por atrair diversas funções e favorecer o fortalecimento de centralidades
urbanas, se conformando como um espaço público metropolitano, ao passo que, do ponto de vista funcional
e de articulação da rede de transporte, se aproximam do conceito de não-lugar, se qualificando como espaços
neutros e genéricos.

15 Georg Simmel, no texto ‘A Cidade e a Vida Mental’ publicado pela primeira vez em 1902, já destacava a intensidade de estímulos 
que a vida na metrópole trouxe aos indivíduos se comparado com o ambiente rural. São condições psicológicas que a metrópole cria 
e que podem também ser atribuídas aos complexos espaços das estações ferroviárias contemporâneas: “[...] a rápida convergência 
de imagens em mudança, a descontinuidade aguda contida na apreensão com uma única vista de olhos e o inesperado de impressões 
súbitas.” (SIMMEL, 1973, pg.12). Em consequência, “A vida metropolitana, assim, implica uma consciência elevada e uma 
predominância da inteligência no homem metropolitano. A reação aos fenômenos metropolitanos e transferida àquele órgão que é 
menos sensível e bastante afastado da zona mais profunda da personalidade. A intelectualidade, assim, se destina a preservar a vida 
subjetiva contra o poder avassalador da vida metropolitana.” (SIMMEL, 1973, pg.13). 
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Essa dualidade é garantida respectivamente pelas escalas distintas e concomitantes de atuação: a primeira 
delas referente às conexões na vida urbana local e a segunda no âmbito do transporte. Nesse caldeirão de 
ingredientes inclui-se também o papel dos arquitetos na propagação da imagem como ferramenta de 
propaganda dos grandes empreendimentos urbanos e das empresas ligadas ao capital globalizado. Em uma 
sociedade que os meios visuais se sobrepuseram sobre outras formas de comunicação, a arquitetura se torna 
protagonista. Tal contexto de atuação dos arquitetos potencializa o viés midiático de certos escritórios 
multinacionais que produzem edifícios para o poder político e econômico em âmbito global e que são 
promovidos pelos meios de comunicação internacionais16. 

Em resumo pode-se afirmar que os efeitos apresentados se consolidam nas estações ferroviárias através de 
quatro características: diversidade programática que tende a ocultar a função ferroviária dentro do edifício; 
perda do referencial histórico; propagação da arquitetura genérica; e projetos de “arquitetos-estrela” com 
forte potencial imagético. 

Um exemplo que incorpora essas quatro questões é a recente remodelação da Estação Birmingham New 
Street17, inaugurada em setembro de 2015, e projetada pelo escritório AZPML liderado por Alejandro Zaera-
Polo. O projeto que transformou a antiga estação em um importante nó de transporte e ampliou sua função 
também como centro de compras e possui forte apelo formal proveniente de uma arquitetura que tem 
potencial imagético para ser o mais novo cartão postal da cidade. A monumental fachada de múltiplas 
percepções garante imponência e os materiais escolhidos fazem com que o edifício se distinga do entorno 
construído existente (figura 13). Como resultado, há um afastamento da tradição local, estratégia típica dos 
grandes equipamentos das cidades globais. A geometria e o revestimento excêntrico da fachada foram 
influenciados pela ideia de movimento e pensados de forma independente da estrutura do edifício, dessa 
forma se relaciona apenas com o espaço externo, fazendo conexão com a vida urbana, ao invés de revelar os 
usos internos. Internamente os espaços ferroviários se diluem em um ambiente genérico que guarda poucas 
semelhanças com o referencial ferroviário (figura 14). 

16 Montaner; Muxí, 2014. 

17 Para mais informações sobre o projeto ver www.archdaily.com.br/br/795567/nova-estacao-da-rua-birmingham-azpml (acesso em: 
05/01/2017). 
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Figura 13 - Vista externa da Estação Birmingham New Street. 
Fonte: www.archdaily.com.br (acesso em: 12/02/2018). 

Figura 14 - Espaço interno da Estação Birmingham New Street. 
Fonte: www.archdaily.com.br (acesso em: 12/02/2018). 
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Espaço interno como a lógica dos fluxos de passageiros 

Apesar da escala do edifício e da complexidade programática, a fluidez interna é um componente 
fundamental para a concepção dos projetos de estações. No interior e no entorno próximo os espaços 
necessitam ser funcionais, sobretudo no que diz respeito à circulação das pessoas entre as diversas partes 
que compõem a estação. Segundo Edwards (1997) a estação deve funcionar como uma infraestrutura que 
integra sistemas, atuando como elemento de transição entre os trens, a cidade, os outros meios de 
transporte e a complexidade da vida na rua. 

A Transport for London (TfL), órgão responsável pela mobilidade na metrópole londrina, faz uma distinção 
funcional entre os espaços internos dos terminais intermodais. Tratados de acordo com suas especificidades 
e tendo como foco a circulação dos passageiros, o Guia de Melhores Práticas de Integração18 desenvolvido 
pela TfL conceitua três tipos de espaços: de decisão, de circulação e de oportunidades (figura 15). 

Nos espaços de decisão, como por exemplo, acessos, bilheteiras, linhas de bloqueio ou cruzamentos de 
corredores, os passageiros têm prioridade. 

“Nesses locais deve haver linha de visão desobstruída, comunicação visual clara e apenas 
informações sobre transporte. Não deve haver infraestrutura física não essencial ou 
distrações visuais, tais como publicidade, pontos comerciais ou outros usos que possam 
distrair ou confundir os passageiros.” (TRANSPORT FOR LONDON, 2009, p. 8, tradução do 
autor). 

Os espaços de circulação (corredores e equipamentos de circulação vertical) são exclusivamente reservados 
para o movimento de passageiros, permitindo ligação entre modos de transporte, entorno da estação e 
espaços de decisão. 

“Esses espaços devem fornecer rotas claras e desobstruídas que correspondam às linhas de 
desejo dos passageiros. Mobiliário urbano, publicidade, painéis de informação, sinalização 
dos pontos comerciais ou quaisquer outros itens fixos não devem se projetar nessas zonas, 
mas podem estar localizados ao lado delas.” (TRANSPORT FOR LONDON, 2009, p. 9, 
tradução do autor). 

Espaços de oportunidade são aqueles que estão fora dos principais corredores de circulação ou dos espaços 
de decisão. 

“Podem acomodar cafés, entrada dos comércios, vitrines, assentos ou paisagismo. O 
mobiliário, a publicidade e outras infraestruturas fixas ou temporárias situadas nessas zonas 
devem ser instalados de modo a não interferirem com os requisitos dos espaços de decisão 
ou de circulação adjacentes.” (TRANSPORT FOR LONDON, 2009, p. 9, tradução do autor). 

                                                           

18 Transport for London, 2009, p.7-9. 
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Figura 15 - Em destaque estão respectivamente os espaços de decisão, de circulação e de oportunidades. 
Fonte: TRANSPORT FOR LONDON, 2009. 

As conceituações dos três tipos de espaços propostas pela TfL são de natureza prática e, quando aplicados 
garantem claridade e fluidez aos espaços internos das estações em meio à complexidade advinda das 
dimensões da edificação e da diversidade programática. 

A reforma recente realizada na Estação Central de Zurique19 (figura 16) é um exemplo de aplicação desses 
conceitos práticos. No subsolo foram ampliados os corredores de circulação setorizados de acordo com a 
função. No sentido longitudinal estão corredores exclusivos para circulação e perpendicular foi implantada 
uma galeria comercial. Integrada ao fluxo intenso, as lojas e restaurantes operam tranquilamente sem 
interferir na movimentação das pessoas. Além da separação espacial de acordo com a função, os materiais 
escolhidos se diferem visualmente nos dois tipos de espaços. Nos corredores de circulação o piso é de tom 
mais escuro, as instalações são aparentes sob um teto pintado de preto e a iluminação é dispersa. Em 
oposição, nos espaços comerciais piso e teto são mais claros e refletem a luminosidade que, em conjunto 
com o letreiro das lojas, tornam o ambiente mais claro e chamativo. 

19 Para mais informações sobre o projeto ver www.archdaily.com.br/br/765830/estacao-zurich-durig-ag (acesso em: 05/01/2017). 
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Figura 16 - Corredores da Estação Central de Zurique. Destaque para a diferença de material de acordo com a função do espaço. 
Fonte: www.archdaily.com.br (acesso em: 05/01/2017). 

Os elementos de circulação vertical da Estação Central de Zurique (figura 17) também foram destacados no 
projeto de reforma, garantindo legibilidade ao percurso. Adotar essas características nas estações faz com 
que o percurso dos passageiros se evidencie, com isso corredores, escadas e elevadores ganham destaque 
como elementos arquitetônicos. Tais estratégias espaciais garantem legibilidade a todo o conjunto, 
proporcionando o encaminhamento dos passageiros de maneira intuitiva, diminuindo o impacto da 
dimensão da edificação. 

 

Figura 17 - Plataformas da Estação Central de Zurique. Destaque para os conjuntos de circulação vertical. 
Fonte: www.archdaily.com.br (acesso em: 05/01/2017). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O breve quadro histórico apresentado mostra que a transformação das estações ferroviárias não é 
exclusividade dos tempos atuais. O que se constata é que houve uma contínua evolução que esteve 
relacionada com diversos fatores – técnicos, construtivos, econômicos, culturais, etc. – e que culminaram no 
que hoje identificamos como estações contemporâneas. 

Com o intuito de esquematizar o conteúdo abordado, foram propostas três chaves de análises a partir de 
uma revisão bibliográfica abrangente que incluiu textos e autores que tratam de, dentre outros tópicos, 
transporte ferroviário, história ferroviária, cidade contemporânea e arquitetura contemporânea. Tais chaves 
de análise não devem ser vistas isoladamente, mas como um conjunto relacionado de características que 
quando somadas indicam uma melhor compreensão das estações ferroviárias contemporâneas. 

Vale destacar ainda que, certo de que esses três aspectos não aparecem com igual intensidade em todas as 
estações, trata-se de uma tentativa de delinear uma perspectiva de análise que deve ser ponderada em cada 
caso. Também não significa afirmar que os temas levantados sejam identificáveis em todas as estações 
contemporâneas, mas sobretudo quando se trata dos principais terminais intermodais localizados nas áreas 
urbanas centrais presume-se que se apresentem com maior vigor. 

Com as três chaves de análise aqui propostas buscou-se ressaltar a complexidade do contexto urbano, social, 
econômico e cultural em que as estações se inserem, refletindo, em certa medida, os padrões de mobilidade 
igualmente complexos que as cidades possuem. Sugere-se com essa pesquisa que as três chaves de análise 
balizem um caminho sedimentado que possa promover novas abordagens para análise e compreensão das 
estações ferroviárias contemporâneas. 
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 ACESSIBILIDADE PARA IDOSOS EM ÁREA LIVRE PÚBLICA DE LAZER  

ACCESSIBILITY FOR ELDERLY PEOPLE IN A PUBLIC FREE LEISURE AREA 

ACCESIBILIDAD PARA MAYORES EM ÁREA LIBRE PÚBLICA DE OCIO  

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
Este trabalho é resultado parcial da pesquisa intitulada “Acessibilidade em Espaços Livres e Públicos”, do Núcleo de 
Ensino, Pesquisa e Extensão em Acessibilidade (NEPEA) da Universidade Federal de Pelotas e tem como objetivo avaliar 
as condições de acessibilidade espacial sob o ponto de vista dos indivíduos idosos no Parque Dom Antônio Záttera, 
localizado na cidade de Pelotas – RS. A abordagem metodológica envolveu a aplicação de questionário online com o 
público alvo e entrevistas com os usuários no local de estudo. Os resultados demonstram que, apesar da grande 
necessidade de melhorias, os participantes se mostram acomodados com a situação atual, visto que não possuem 
obstáculos significativos na realização de suas tarefas. A partir do estudo, pode-se identificar a interação dos idosos com 
a área e foram coletadas opiniões a respeito da pavimentação, identificação visual, rampas de acesso e lixeiras e bancos, 
além das expectativas dos idosos em relação ao Parque. 
PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade espacial; idoso; área livre; lazer.  

ABSTRACT: 
This work is a partial result of the research entitled "Accessibility in Free and Public Spaces" of the Center for Teaching, 
Research and Extension in Accessibility (NEPEA) of the Federal University of Pelotas and aims to evaluate the conditions 
of space accessibility under the point of elderly individuals in the Parque Dom Antônio Záttera, located in the city of 
Pelotas - RS. The methodological approach involved the application of an online questionnaire with the target audience 
and interviews with users at the study site. The results show that, in spite of the great need for improvements, the 
participants are comfortable with the current situation, since they do not have significant obstacles in the 
accomplishment of their tasks. From the study, we can identify the interaction of the elderly with the area and collected 
opinions about pavement, visual identification, access ramps and dumps and banks, and their expectations in relation 
to the Park. 
KEYWORDS: spatial accessibility; elderly; free área; leisure.   

RESUMEN: 
Este trabajo es resultado parcial de la investigación titulada "Accesibilidad en Espacios Libres y Públicos", del Núcleo de 
Enseñanza, Investigación y Extensión en Accesibilidad (NEPEA) de la Universidad Federal de Pelotas y tiene como objetivo 
evaluar las condiciones de accesibilidad espacial desde el punto de vista de las personas mayores en el Parque Dom 
Antônio Záttera, ubicado en la ciudad de Pelotas - RS. El enfoque metodológico implicó la aplicación de cuestionarios 
con el público objetivo y entrevistas con los usuarios en el lugar de estudio. Los resultados demuestran que, a pesar de 
la gran necesidad de mejoras, los participantes se muestran acomodados con la situación actual, ya que no poseen 
obstáculos significativos en la realización de sus tareas. A partir del estudio, se puede identificar la interacción de las 
personas mayores con el área y se recolectar opiniones acerca de la pavimentación, identificación visual, rampas de 
acceso y basureros y bancos, además de las expectativas de los ancianos en relación al Parque. 
PALABRAS-CLAVE: accesibilidad espacial; personas mayores; área libre; ocio. 
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INTRODUÇÃO 

As pessoas são diferentes entre si. Suas características variam em função da estatura, peso, sexo. No caso 
das pessoas idosas, a diversidade é ainda maior, devido às modificações no organismo, alterando sua postura, 
estatura e mobilidade, o que confere aos idosos, muitas vezes, uma série de restrições (DORNELES e BINS 
ELY, 2006), sejam elas físico-motoras e/ou sensoriais. As pessoas com idade avançada buscam cada vez mais 
atividades de lazer e, com isso, torna-se necessário avaliar se os espaços estão adequados à esta parcela da 
população. 

Acessibilidade, segundo Person (2006), além de estar relacionada com o ambiente, está também interligada 
com cidadania e igualdade. Para que isso ocorra, é necessário que o espaço público disponha de áreas de 
convívio e de circulação, as quais devem ser adequadas a todos os tipos de indivíduos. Cabe ressaltar que o 
projeto e a manutenção dos espaços livres públicos merecem uma atenção especial pelas funções de 
recreação que desempenham (BARTALINI, 1986). 

O artigo ora exposto apresenta os resultados parciais da pesquisa intitulada “Acessibilidade em Espaços 
Livres Públicos”. Para isso, o objeto de estudo escolhido e avaliado se trata do Parque Dom Antônio Záttera 
(Figura 1), localizado no centro da cidade de Pelotas. 

 
Figura 1: Parque Dom Antônio Záttera 
Fonte: Jornal Diário da Manhã (2013) 

O trabalho tem como objetivo avaliar as condições de acessibilidade espacial sob o ponto de vista dos 
indivíduos idosos no Parque Dom Antônio Záttera, localizado na cidade de Pelotas.  

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica dos assuntos que cercam o tema. Em seguida, elaborou-
se um formulário a ser aplicado na forma de questionário online com idosos e, na sequência, elaborou-se um 
formulário a ser aplicado na forma de entrevista com os usuários que frequentam o objeto de estudo. Por 
fim, fez-se análise dos resultados atingidos a partir das técnicas estabelecidas, onde pode-se identificar a 
interação dos idosos com a área e coletou-se opiniões a respeito da pavimentação, identificação visual, 
rampas de acesso e lixeiras e bancos, e suas expectativas em relação ao Parque. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Acessibilidade Espacial 

O conceito de acessibilidade para idosos está cada vez mais presente na pauta de discussões quando falamos 
em planejamento para inclusão de pessoas na sociedade. Sabe-se que, nos últimos anos, a deficiência ou 
possível restrição da relação entre o indivíduo e o espaço deixou de ser motivo para segregação e/ou exclusão 
nos mais diversos âmbitos sociais. Além disso, a procura pela qualidade de vida e boas práticas de lazer tem 
motivado o público idoso a interagir cada vez mais com o ambiente em que se encontra.  

A acessibilidade, tema central deste estudo, pode ser definida como a “possibilidade e condição de alcance, 
percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso 
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida” (ABNT, 
2015, p. 16), ou seja, os conceitos de acessibilidade tem por objetivo permitir que o indivíduo entenda o seu 
papel, interaja, se desloque e participe das atividades que o meio na qual se encontra proporciona, de forma 
simples e o mais independentemente possível. 

A acessibilidade espacial, definida por Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) como a capacidade do indivíduo de 
compreender sua função, organização e relações com o espaço, incluindo a capacidade de realizar as 
atividades do mesmo de forma segura, confortável e independente, pode ser subdividida em quatro 
categorias: orientação, comunicação, deslocamento e uso. Para que o usuário consiga realizar suas atividades 
sem maiores dificuldades no espaço escolhido, todos esses componentes devem ser considerados na 
concepção de espaços. 

O conceito de orientação está relacionado com a capacidade do indivíduo se localizar no espaço e tomar 
decisões para atingir seus objetivos.  Já o deslocamento trata da possibilidade do usuário se locomover ao 
longo de percursos horizontais e verticais. Para isso, deve-se eliminar obstáculos. A comunicação envolve 
qualquer troca de informações entre o usuário e o ambiente, seja ele através da fala, escrita ou leitura. Por 
fim, o termo uso “está relacionado com a participação em atividades e utilização dos equipamentos, 
mobiliários e objetos dos ambientes” (BINS ELY e DORNELES, 2006, p. 3). 

Idoso 

A idade considerada que define o idoso está relacionada ao nível sócio-econômico de cada nação. Em países 
desenvolvidos, idoso é o indivíduo que possui idade a partir de 65 anos; já em países em desenvolvimento, 
como o Brasil, 60 anos ou mais (WHO, 2002, apud INAGAKI, YAMAGUCHI, KASSADA, MATSUDA E MARCON, 
2008).  

Atualmente, o envelhecimento faz parte da realidade da maioria das sociedades. Com isso, estima-se que, 
em 2050, existam cerca de dois bilhões de indivíduos com 60 anos ou mais no mundo, sendo a maioria, em 
países em desenvolvimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 
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Ainda conforme Ministério da Saúde (2006), envelhecimento pode ser compreendido como um processo 
natural, de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos, no qual através de um estilo de vida 
mais ativo, esta diminuição progressiva pode ter seus efeitos minimizados. Este processo, segundo 
SCHNEIDER e IRIGARAY (2008) é influenciado por diversos fatores, sendo eles: gênero, classe social, cultura, 
padrões de saúde individuais e coletivos da sociedade, dentre outros. 

Ao longo da vida, o ser humano vai perdendo gradativamente a audição, visão e movimentos relacionados à 
idade, bem como adquirir doenças não transmissíveis, incluindo doenças cardíacas, acidente vascular 
cerebral, respiratórias crônicas, câncer e demência. Porém, essas perdas e doenças são vagamente 
relacionadas com a idade cronológica das pessoas, já que o envelhecimento é advindo de eventos que 
ocorrem ao longo da vida e são modificáveis, não existindo um idoso “típico” (OMS, 2015). 

Objeto De Estudo 

O Parque Dom Antônio Záttera é um parque aberto, de livre acesso, localizado na cidade de Pelotas/RS, 
situado na Avenida Bento Gonçalves, quadrantes com as ruas Andrade Neves, Doutor Amarante e Padre 
Anchieta, zona central da cidade (SILVA, 2017). Destaca-se por ser uma das maiores áreas verdes do centro 
da cidade, com 37.925m² (FLACH e BERDETE, 2016).  

Segundo o IBGE (2018), em 2009 o Parque sofreu reformas de revitalização com o intuito de atrair a 
população. O local foi pavimentado, iluminado, recebeu bancos, lixeiras e um chafariz. Ainda, a quadra de 
esportes foi recuperada, assim como alguns monumentos e foram colocados bebedouros e bicicletário. 

No local encontram-se diversos monumentos históricos, além de edificações como a Academia Pelotense de 
Letras, banheiros públicos e escola municipal e, principalmente, uma ampla infra-estrutura para atividades 
de lazer, como: mini-parque de diversões, pista de skate, quadra de futebol e playground (MONTELLI, 2007).  

Atualmente existe também uma academia de ginástica ao ar livre, instalada pela prefeitura. No entorno, aos 
sábados e domingos, funcionam respectivamente feira de hortifrutigranjeiros e feira de artesanatos, gerando 
grande fluxo de pessoas, atraídas pelo consumo, que acabam acessando o Parque, que também é ponto de 
encontro da população em dias que ocorrem eventos cívicos no Altar da Pátria (SILVA, 2017). 

MÉTODOS E TÉCNICAS 

A primeira etapa consistiu na aplicação de um questionário online, composto de 17 questões, para auxiliar 
na elaboração do perfil do usuário e avaliar a sua percepção com relação ao ambiente estudado. Ao confirmar 
o baixo alcance do método, por se tratar de um público pouco participativo em redes sociais, apenas 6 
respostas, optou-se por adotar uma segunda técnica. 

A segunda etapa consistiu em visitação ao local e entrevista com indivíduos acima de 60 anos no local 
estudado. Foram realizadas 26 entrevistas em diferentes turnos, em dias da semana alternados e nos finais 
de semana com o intuito de ampliar o alcance da amostra.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Características do usuário 

Após a coleta de dados, iniciou-se a tabulação dos resultados. Verificou-se que a grande maioria dos 
respondentes ao questionário online possuía idade entre 60-64 anos, enquanto as entrevistas alcançaram, 
em sua maioria, usuários acima de 80 anos. Foi possível, também, elaborar um quadro (Quadro 1) com as 
principais deficiências e restrições indicadas pelos participantes: 

 

Questionário online 

Ausência ou imobilização dos membros 

inferiores 
5% 

Deficiência visual – cegueira 5% 

Entrevistas 

Deficiência visual - baixa visão 31% 

Ausência ou imobilização dos membros 

inferiores 
25% 

Deficiência auditiva 19% 

Deficiência intelectual 13% 

Quadro 1: Deficiências e restrições identificadas nos respondentes às técnicas de inquirição adotadas. 

Com relação à frequência de visitação, 31% dos idosos visitam o parque entre 1 e 3 vezes na semana e, em 
sua grande maioria, no turno da tarde (69%), seguida pela manhã (31%). Ao questionar as atividades 
realizadas no espaço, foi possível elaborar o seguinte gráfico (Gráfico 1): 

 
Gráfico 1: Frequência de visitação ao parque 
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Conforme o gráfico 1, as atividades realizadas com maior frequência são lazer e conversas (38%), seguidas 
pela circulação no espaço (34%). Apenas 11% realizam a contemplação da área verde, 6% utilizam o Parque 
para espera e 2% frequentam o local para a prática de exercícios. 

Percepção do espaço 

Usando uma escala de 1 (Muito ruim) a 5 (Muito bom), os usuários foram questionados quanto a sua 
percepção do ambiente e componentes. 

Observou-se que, em sua grande maioria, a falta de visão crítica dos participantes, pois alegaram não dar 
importância aos componentes avaliados. 

 
Gráfico 2: Nível de satisfação dos usuários com o parque 

Ao questionar os participantes quanto à satisfação geral com o Parque, 50% das respostas avaliaram o 
ambiente como muito bom (Gráfico 2), pois não haviam obstáculos ou maiores problemas que impedissem 
a realização das tarefas pretendidas no espaço. 

 
Gráfico 3: Nível de satisfação em relação à pavimentação 
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O parque possui caminhos formados por paralele-pípedos, que contornam toda a área verde. Acredita-se 
que isso influenciou no resultado, tendo em vista que 38% dos usuários apontam que a pavimentação está 
muito boa, enquanto apenas 13% responderam como muito ruim (Gráfico 3). 

 
Gráfico 4: Nível de satisfação com relação à identificação visual 

O nome do Parque é identificado através de uma placa de identificação, que se encontra desgastada pela 
exposição, além de estar amassada e conter pixações. Observou-se que os indivíduos entrevistados  não 
consideram a identificação visual um fator importante, tendo em vista que o local e conhecido por todos. Os 
resultados (Gráfico 4) expressam que 34% dos idosos apontaram o quesito “identificação visual” como muito 
boa e apenas 13% entedem que é muito ruim. 

 
Gráfico 5: Nível de satisfação em relação às rampas 

Ao se tratar da qualidade das rampas de acesso, 44% dos usuários as classificaram como muito boas (apesar 
da dificuldade de identificar a localização das mesmas), 22% afirmam estar insatisfeitos e, para 16% dos 
entrevistados, as condições são regulares (Gráfico 5). 
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Gráfico 6: Nível de satisfação com relação aos bancos e lixeiras 

Os bancos possuem base de concreto e área de assento em madeira. As lixeiras são apoiadas em hastes de 
metal e são de material plásico. Apesar dos bancos serem considerados desconfortáveis, mal cuidados e ter 
pouca quantidade disponível deste mobiliário urbano, 34% dos usuários os classificaram como muito bons, 
(Gráfico 6) por estarem disponíveis e em condições de uso. 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento da pesquisa possibilitou compreender conceitos importantes sobre o assunto abordado, 
além do reconhecimento da percepção espacial de indivíduos idosos sobre o Parque Dom Antônio Zattera 
sob o enfoque da acessibilidade. 

Com base nos resultados obtidos na entrevista e no questionário online, foi possível identificar as restrições 
ou deficiências que mais manifestam-se nos idosos frequentadores da Praça. Na entrevista, a principal 
restrição está relacionada a questão visual – baixa visão (31%), seguida da ausência ou imobilização dos 
membros inferiores (25%), enquanto que no questionário online, a deficiência visual – cegueira (5%) e a 
ausência ou imobilização dos membros inferiores (5%) foram as únicas restrições relatadas. 

A maioria dos idosos visita o parque no turno da tarde, de uma a três vezes na semana. As idades com maior 
repetição, conforme entrevista e questionário online, foram de 60 a 64 anos e acima de 80 anos, 
respectivamente. Com relação às atividades desenvolvidas, é possível afirmar que as mais frequentes 
envolvem a circulação, atividades de lazer e interação interpessoal. 

No que diz respeito à percepção do espaço e a acessibilidade, a maior parte dos indivíduos relatou ser muito 
satisfeita com o Parque (50%), enquanto que apenas 6% estão muito insatisfeitos. A maioria apontou a 
identificação visual e a pavimentação como muito boas (34% e 38%, respectivamente). Com relação às 
rampas de acesso, apesar de poucas, a maioria também avaliou como muito boas (44%). Já quanto ao 
mobiliário urbano, como bancos e lixeiras, 34% avaliaram como muito bons. Entretanto, 31% dos 
entrevistados entendem as condições como regulares. 

De modo geral, com base nas respostas dos usuários do Parque, o mesmo encontra-se acessível para idosos 
e possibilita que pessoas com deficiências e restrições usufruam o espaço. 
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MOVEMENT:	THE	CASE	OF	LAPA	TRANSPORTATION	NODE	IN	SÃO	PAULO	

LAS	DIVERGENCIAS	ENTRE	DESEÑO	Y	PLANEAMIENTO	URBANO	REPERCUTIDAS	EN	EL	
MOVIMIENTO	DE	PEDESTRES:	EL	CASO	DEL	NOMBRE	DE	TRANSPORTES	DE	LA	LAPA	EN	SÃO	PAULO	

EIXO	TEMÁTICO:	INFRAESTRUTURA	E	MOBILIDADE	

RESUMO:	

Esse	artigo	investiga	as	divergências	espaciais	entre	o	desenho	urbano	da	microacessibilidade	e	do	planejamento	na	
circulação	viária	usando	a	experiência	da	estação	de	trem	na	Lapa	(São	Paulo).		Por	um	lado,	evidencia-se	que	ao	longo	
do	século	XX	predominou	abordagens	funcionalistas	do	planejamento	na	escala	macro,	que	requereu	uma	forma		de	
consumir	e	ocupar	o	espaço	por	meio	das	grandes	infraestruturas	destinadas	ao		uso	dos	automóveis,	onde	comumente	
marginalizaram	a	qualidade	espacial	da	escala	local	e	do	movimento	dos	pedestres.	Por	outro,	está	em	andamento		uma		
transição	da	mobilidade	urbana	das	cidades,	onde	se	repensa	a	forma	como	o	transporte	dialoga	com	o	espaço	urbano,	
no	sentido	de	que	o	território		deve	considerar	os	aspectos	locais		para	permitir	uma	microacessibilidade	eficaz	e	um	
ambiente	focado	nas	pessoas.	Nos	resultados	obtidos	por	meio	de	observação	no	estudo	de	caso	da	Lapa,	concluiu-se	
que	 mesmo	 com	 a	 intensificação	 dos	 deslocamentos,	 rápido	 crescimento	 urbano	 e	 diversas	 possibilidades	 de	
intermodalidade	em	estações	e	terminais,	ainda	predomina	a	lógica	espacial	das	grandes	infraestruturas	desarticuladas	
com	os	fluxos	locais	negligenciando	especialmente	os	espaços	para	o	movimento	de	pedestres.		

PALAVRAS-CHAVE:	 Movimento	 de	 pedestres;	 estação	 trem	 Lapa;	 microacessibilidade;	 dilemas	 espaciais;	 desenho	
urbano;	planejamento	urbano	
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ABSTRACT:	

This	article	investigates	dilemmas	and	spatial	challenges	ofurban	design	and	planning,	regarding	the	microaccessibility	
and	pedestrian	circulation,	using	the	experience	of	the	surroundings	of	the	Lapa	terminal	and	train	stations	in	São	Paulo.	
On	one	hand	,	it	is	evident	that	the	prevailing	20th	century	Technical	Rational	approach,	which	focused	on	macro	scale	
planning,	 has	 led	 to	 the	 prioritization	 of	 space	 usage	 for	 automobiles.	 Consequently,	 this	 line	 of	 thinking	 and	 city	
developing	commonly	marginalized	the	spatial	quality	of	the	local	scale	and		neglected	pedestrian	movement	on	the	
process.	On	the	other	hand,	urban	mobility	in		cities	is	currently	transitioning	as	the	way	in	which	transport	is	articulated	
with	urban	space	is	being	rethought.	In	this	way,	planning	and	designing	urban	spaces	now	tends	to	consider	the	aspects	
of	the	place	(not	only	space),	focusing	on	the	effective	microaccessibility	and	user-focused	environment.	Our	observatory	
research	 findings	 make	 clear	 that	 Lapa’s	 problem	 is	 a	 common	 issue	 which	 predominates	 on	 the	 surroundings	 of	
transport	 nodes	 everywhere	 in	 Brazil.	 The	 observation	 analysis	 concluded	 that	 even	 with	 the	 intensification	 of	
displacements,	rapid	urban	growth	and	the	multi-modal	aspects	of	stations,	the	spatial	logic	of	the	twentieth	century	
planning	 agenda	 still	 prevails	 in	 the	 production	 of	 urban	 space	 which	 generates	 impact	 especially	 on	 spaces	 of		
pedestrian	movement.		

KEYWORDS:	pedestrian	movement;	Lapa	station;	microacessibility;	spatial	dillemas;	urban	design;	urban	planning		

RESUMEN:	

Este	artículo	estudia	los	dilemas	y	desafíos	espaciales	del	diseño	urbano	de	la	microacesibilidad	y	la	planificación	en	la	
circulación	vial,	usando	la	experiencia	de	la	estación	de	tren	en	Lapa	(São	Paulo).	Por	un	lado,	se	evidencia	que	a	lo	largo	
del	siglo	XX	predominaron	los	enfoques	funcionalistas	de		planificación	en		escala	macro,	lo	cual	conllevó	a	consumir	y	
ocupar	el	espacio	para	el	uso	de	los	automóviles.	Esto	comúnmente	marginalizó	la	calidad	espacial	de	la	escala	local	y	
del	movimiento	de	los	movimientos	peatones.	Por	otro	lado,	está	en	marcha	una	transición	de	la	movilidad	urbana	en	el	
territorio	de	 las	 ciudades,	donde	se	 repiensa	 la	 forma	como	el	 transporte	 se	articula	con	el	espacio	urbano.	En	este	
sentido	 se	 deben	 considerar	 en	 las	 ciudades	 los	 aspectos	 	 locales	 para	 permitir	 una	microaccesibilidad	 eficaz	 y	 un	
ambiente	enfocado	en	los	usuarios.	En	los	resultados	obtenidos	por	medio	de	observación	en	el	estudio	de	caso	de	Lapa,	
se	concluyó	que	incluso	con	la	intensificación	de	los	desplazamientos,	rápido	crecimiento	urbano	y	diversas	posibilidades	
de	 intermodalidad	 en	 estaciones	 y	 terminales,	 todavía	 predomina	 la	 lógica	 espacial	 de	 las	 grandes	 infraestructuras	
desarticuladas	con	los	flujos	locales	descuidando	especialmente	los	espacios	para	el	movimiento	de	peatones.	

PALABRAS	 CLAVE:	 Movimiento	 de	 peatones;	 estación	 de	 tren	 Lapa;	 microaccesibilidad;	 dilemas	 espaciales;	 diseño	
urbano;	planificación	urbana	
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INTRODUÇÃO	

Em	diversas	regiões	metropolitanas,	o	planejamento	e	o	desenho	urbano	enfrentam	desafios	em	função	da	
produção	 do	 espaço	 construídos	 para	 predominância	 da	 circulação	 de	 automóveis.	 Motivados	 pela	
insustentabilidade	 dos	 deslocamentos	 por	 meio	 de	 veículos	 particulares,	 esta	 lógica	 de	 atuação	 vem	
tornando-se	motivo	de	preocupação	principalmente	em	relação		com	o	modo	de	transporte	mais	importante	
e	básico	de	todos:	Andar	a	Pé.		

O	crescimento	do	uso	dos	automóveis	motorizados	nas	cidades	ao	longo	do	século	XX	influenciou	não	só	o	
crescimento	urbano	na	escala	dos	automóveis,	negligenciando	as	necessidades	humanas,	mas	requereu		uma	
forma	de	planejar	e	desenhar,	consumindo	e	ocupando	o	espaço	urbano	em	detrimento	da	qualidade	do	
ambiente.	

Neste	trabalho,	trazemos	uma	crítica	a	esta	Era	do	planejamento	urbano	nomeada	"técnico	racional"	que	
define-se	pelo	consumo	do	espaço	urbano	baseado	nas	ideologias	da	engenharia	de	tráfego	e	transportes,	a	
qual	define	viagem	como	o	percurso	entre	dois	pontos	abstratos	(origem/destino)	motivados	por	um	objetivo	
específico	e	condicionados	pelo	custo	(Lindelow	et.	al.,	2016).	

Por	meio	 da	 condição	 do	movimento	 de	 pedestres	 no	 entorno	 de	 transportes,	 este	 trabalho	 enfatiza	 a	
necessidade	de	uma	mudança	de	paradigma	na	Mobilidade	Urbana,	defendendo	que	é	necessário	investigar	
a	complexidade	das	cidades	e	reforçar	as	 ligações/acessibilidade	entre	o	uso	do	solo	e	o	transporte.	Esta	
mudança	 de	 pensamento	 e	 atitudes	 no	 planejamento	 e	 desenho	 urbano	 enfatiza	 a	 Era	 da	 mobilidade	
sustentável,	a	qual	 requer	ações	para	reduzir	a	necessidade	de	viajar,	 incentivos	para	a	 intermodalidade,	
redução	das	distâncias	das	viagens	bem	como	a	melhoria	da	eficiência	no	sistema	de	transporte	(Banister,	
2008)	e	do	ambiente.	

Amar	(2011)	reforça	a	afirmação	de	Banister	sobre	mudança	no	paradigma,	explicando	que	o	pedestre	deve	
ser	o	centro	do	planejamento	urbano.	O	autor	considera	importante	que	haja	multimodalidade	nos	meios	
de	transportes	(sobre	trilhos,	pneus	e	de	propulsão	humana),	e	que	o	espaço	público	possa	dar	suporte	ao	
ato	de	Andar	a	Pé,	do	ônibus	à	estação	de	metrô,	do	ônibus	ao	trem	ou	para	uma	bicicleta.	

Complementando	 o	 ponto	 de	 vista	 dos	 autores,	 é	 essencial	 que	 se	 mencione	 aqui	 a	 importância	 da	
sustentabilidade	(social,	ambiental	e	econômica)	ao	planejar	e	desenhar	espaços	urbanos.	No	documento	da	
Nova	Agenda	Urbana	(2016)	-	UN	Habitat1	acordou-se	que	as	cidades	devem	se	comprometer	em	promover	
acesso	 a	 ambientes	 inclusivos,	 com	 acessibilidade	 física,	 acessibilidade	 financeira,	 seguros	 em	 relação	 a	
violência	e	também	ao	trânsito,	eficientes,	com	infraestrutura	sustentável,	bem	como	ênfase	em	transportes	
não	motorizados	-	(andar	a	pé	e	bicicletas)	sempre	considerando	a	escala	humana	-	colocando	estes	modos	
de	transporte	em	primeiro	lugar	na	escala	de	prioridades	na	cidade	(UN-Habitat,	2016).		

Esta	nova	maneira	de	elaborar	projetos	e	desenhos	urbanos,	 conta	 também	com	as	novas	 tecnologias	 e	
formas	de	comunicação	(Hall,	2004;	Castells,	2010;	Ascher,	2010).	Estes	equipamentos	e	novos	paradigmas	

																																																													
1	The	New	Urban	Agenda	was	adopted	at	the	United	Nations	Conference	on	Housing	and	Sustainable	Urban	Development	(Habitat	
III)	in	Quito,	Ecuador,	on	20	October	2016.	-	http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf	

10896



	

sociais	que	são	consequência	da	evolução	da	tecnologia,	impactam	diretamente	na	importância	que	tem	um	
Nó	de	Transportes	para	uma	cidade.		

Por	isso,	os	Nós	de	transportes,	também	chamados	de	"pólos	geradores	de	pedestres"	-	como	as	estações	de	
metrô	 e	 trem	 ou	 terminais	 de	 ônibus,	 aeroportos	 e	 portos	 -	 são	 ambientes	 capazes	 de	 promover	 a	 um	
território	local	o	alcance	metropolitano	e	até	mesmo	global	(no	caso	dos	aeroportos),	por	serem	o	ponto	de	
acesso	 a	 uma	 rede.	 O	 Nó	 é,	 geometricamente	 falando,	 o	 componente	 básico	 de	 uma	 rede	 e	 traz	 uma	
significante	contribuição	para	a	reestruturação	das	cidades,	promovendo	a	reconfiguração	de	centralidades	
e	especialização	comercial,	afirma	Ascher	(2010).	

Certamente,	os	nós	são	pontos	de	acesso		fundamentais	para	a	estruturação	do	território	onde	está	inserido,	
entretanto,	 é	 o	 espaço	 público	 o	 elemento	 ordenador	 que	 reforça	 a	 ligação	 do	 homem	 ao	 lugar	 e	 ao	
movimento	dos	pedestres.	Esse	conjunto	urbano	–	nó	de	transportes	e	lugar	–	deve	assegurar	a	interconexão	
entre	a	cidade	e	o	sistema	de	transportes	(Richer,	2015).	Assim,		a	estação	Lapa	da	cidade	de	São	Paulo		foi	
escolhida		como	estudo	de	caso	neste	artigo	para	investigar	as	divergências	espaciais	entre	o	desenho	urbano	
da	microacessibilidade	e	do	planejamento	na	circulação	viária	

O	PROBLEMA	DE	PESQUISA	

Retomando	o	raciocínio	de	Banister	(2008),	o	qual	reforça	a	transição	da	mobilidade	urbana	para	um	novo	
paradigma	da	mobilidade	sustentável,	 salienta-se	que	é	necessário	 focar	na	acessibilidade	e	não	mais	na	
circulação	entre	dois	pontos	genéricos	usada	amplamente	pelo	planejamento	tradicional	dos	transportes.	
Portanto,	a	questão	que	se	coloca	é	como	ocorre	essa	acessibilidade	no	lugar,	e	não	mais	no	espaço	genérico,	
ou	do	não-lugar.		

O	 antropólogo	 francês	 Marc	 Augé	 (2012)	 interpreta	 em	 sua	 obra	 a	 complexidade	 sociedade	 atual	 –	
supermodernidade	–,	na	qual	produz	o	que	ele	denomina	de	proliferação	do	“não	lugar”,	aquele	que	não	é	
identitário	nem	relacional	e		nem	histórico.	O	não-lugar	pode	ser	entendido	como	“[...]	tanto	as	instalações	
necessárias	à	circulação	acelerada	das	pessoas	e	bens	(vias	expressas,	trevos	rodoviários,	aeroportos)	quanto	
os	 próprios	 meios	 de	 transporte	 ou	 os	 grandes	 centros	 comerciais,	 ou	 ainda	 os	 campos	 de	 trânsito	
prolongado	onde	são	alojados	os	refugiados	do	planeta”	(Augé,	2012,	p.	36).		

O	 não-lugar	 é	 ausência	 do	 lugar	 em	 si	mesmo.	O	 não-lugar	 é	 um	 espaço	 que	 não	 cria	 identidade	 e	 sim	
individualidade	solitária,	espaços	percorridos,	efêmeros	e,	portanto,	medidos	em	unidades	de	tempo	(Augé,	
2012,	p.	95).	Por	isso,	destaca-se	que	para	o	processo	de	planejamento	e	desenho	urbano	deve-se	enfatizar	
importância	de	considerar	o	lugar,	seus	usos	e	principalmente	usuários,	e	não	somente	fazer	a	cidade	como	
"fabricação	de	espaços".	O	espaço	onde	ocorre	o	acesso	ao	Nó	de	transporte	na	contemporaneidade	não	é	
mais	 um	 espaço	 como	 ideia	 abstrata,	 como	 o	 “espaço	 aéreo,	 “espaço	 publicitário”,	 “espaço	 de	 lazer”;	
“espaço	cibernético”;	ou		espaço	abstrato	entre	dois	pontos.	

Por	isso,	é	importante	compreender	na	contemporaneidade,	o	conceito	de	Lugar	intimamente	articulado	à	
noção	 de	 Nó	 de	 transporte.	 Lugar	 como	 aquele	 que	 se	 apresenta	 disponível	 para	 acontecimentos	 do	
cotidiano,	o	Lugar	que	se	organiza	e	 se	disponibiliza	 	 conforme	medidas	 temporais	para	as	 situações	das	
pessoas,	ou	simplesmente,	Lugar	onde	ocorre	os	movimentos	dos	pedestres		(Baiardi,	2018).		
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Considerando	que	a	rede	de	transportes	da	cidade	de	São	Paulo	é	uma	rede	de	mobilidade	multimodal2,	este	
trabalho	 enfatiza	 dois	 problemas	 simultâneos:	 1)	 os	 espaços	 no	 entorno	 dos	 nós	 de	 transportes	 são	
consequências	diretas	da	metodologia	do	planejamento	e	engenharia	de	transportes,	por	isso	as	viagens	são	
planejadas	e	desenhadas	baseado	na	conexão	de	dois	pontos	quaisquer,	consequentemente	negligenciando	
a	articulação	dos	pedestres	com	outros	modais	ao	longo	de	toda	a	viagem;	2)	a	não	articulação	espacial	com	
o	 território	 urbano	 e	 a	 implementação	 de	 espaços	 públicos	 que	 sejam	 capazes	 de	 receber	 os	 pedestres	
adequadamente.		

A	negligência	para	com	o	sistema	de	modais	sustentáveis	impacta	nos	três	eixos3	da	sustentabilidade:	social,	
ambiental	 e	 econômica.	 Social,	 pois	 o	 fato	 de	 não	 se	 promover	 espaços	 para	 encontro	 e	 permanência,	
induzem	os	usuários	a	evitar	estar	e	desfrutar	os	espaços	públicos	 -	principalmente	por	não	 se	 sentirem	
seguras;	Ambiental	pelo	fato	de	que	se	não	promovermos	espaços	para	os	modais	sustentáveis,	não	haverá	
a	diminuição	de	 substâncias	poluentes	na	atmosfera;	E	 finalmente	econômica,	pois	mais	pessoas	na	 rua,	
induzem	a	uma	maior	atividade	do	comércio	local	-	formal	e	informal	-	e	consequentemente	um	maior	uso	
do	espaço	público.		

Sabendo	 dos	 dilemas	 e	 desafios	 espaciais	 das	 abordagens	 deste	 planejamento	 que	 ainda	 negligencia	 as	
necessidades	humanas,	questiona-se:	Como	o	tecido	urbano	e	a	qualidade	dos	espaços	públicos,	adjacentes	
aos	nós	de	transportes,	influenciam	no	movimento	de	pedestres?		

Tendo	o	problema	de	pesquisa	definido,	conceitos	do	que	entendemos	como	Lugar	e	a	importância	de	pensar	
na	 configuração	 ambiente	 para	 a	 escala	 humana	 na	 interface	 do	 Nó	 e	 território	 urbano,	 a	 pergunta	 de	
pesquisa	será	respondida	em	quatro	 fases:	1)	apresentação	dos	conceitos	das	escalas	urbanas	 (macro	da	
cidade;	intermediária	do	bairro/área	da	estação;	local	(interface	entre	nó	e	lugar)	e	sua	importância	para	o	
processo	planejamento	e	desenho	urbano;	2)	conceitos	do	Desenho	Urbano	na	escala	Local;	3)	metodologia	
para	 investigar	o	movimento	de	pedestres	no	entorno	de	nós	de	 transportes;	 4)	A	pesquisa	empírica	da	
estação	Lapa	na	cidade	de	São	Paulo	e	seus	resultados.	

A	QUESTÃO	DAS	TRÊS	ESCALAS	URBANAS		

Para	projetar	comunidades	harmônicas	é	fundamental	não	apenas	considerar	a	relação	entre	as	diferentes	
escalas	do	ambiente	construído,	da	cidade	ao	espaço	local,	mas	também	incorporar	micro	características	no	
processo	de	planejamento	que	afetam	a	experiência	de	pedestres	(Ewing	&	Clemente,	2013).		

Por	isso,	reconhece-se	a	importância	da	diferenciação	das	três	escalas	propostas	(a	saber,	macro	da	cidade;	
intermediária	do	bairro/área	da	estação;	micro	da	estação)	que	revelam	características	e	objetivos	próprios.		
E	em	cada	mudança	de	escala	as	discussões	e	produtos	enriquecem	os	seus	próprios	valores	espaciais	bem	
como	da	compreensão	da	relevância	no	alinhamento	entre	elas.		

																																																													
2	Consiste-se	em	uma	rede	de	transportes	que	suporta	dois	ou	mais	diferentes	modos	
3	Transforming	our	world:	the	2030	Agenda	for	Sustainable	Development:	
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20we
b.pdf	
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Silva	 e	 Romero	 corroboram	 com	o	 pressuposto	 colocado	 pois	 para	 instrumentalizar	 a	 análise	 do	 espaço	
urbano	por	meio	das	escalas	é	necessário	objetivar	a	percepção	do	todo,	mas	também	das	particularidades,	
estabelecendo	o	entendimento	das	escalas	urbanas	em	macro,	meso	e	micro.		

O	gráfico	abaixo	foi	elaborado	como	resultado	teórico	e	metodológico	para	a	compreensão	das	dinâmicas	
urbanas,	que	se	apresentam	em	três	diferentes	escalas:	macro,	intermediária	e	local	entre	as	disciplinas	no	
âmbito	dos	transportes	e	do	urbano	(figura	abaixo)	que	se	alinhadas	ou	não,	reverberarão	no	movimento	
dos	pedestres	.		

	
Figura	1:	O	alinhamento	das	escalas	urbanas	articuladas	com	as	disciplinas	do	âmbito	do	transporte	e	urbano.	

Fonte:	BAIARDI,	2018.	

Entende-se	que	a	escala	macro	é	considerada	como	a	escala	das	grandes	infraestruturas,	ou	da	cidade,	que	
permite	 analisar	 as	 estruturas	 urbanas.	 São	 os	 espaços	 da	 organização,	 dos	 recursos,	 da	 produção,	 dos	
sistemas	 de	 informação	 e	 comunicação;	 articulando	 diferentes	 formas,	 dos	 bairros	 à	 dimensão	 urbana;	
definindo-se	na	distribuição	dos	elementos	estruturantes.	É	da	escala	das	abstrações	que	se	deduz	dados,	
áreas,	 densidades	 e	 se	modela	 características	 quantificáveis;	 a	 escala	 que	 dispersão	 urbana,	 na	 qual	 se	
definem	as	polarizações,	os	eixos	de	transporte	e	as	formas	diferenciadas	de	apropriação	do	espaço	urbano.	

A	escala	meso,	 intermediária	ainda	para	Silva	e	Romero,	 	corresponde	à	escala	do	bairro,	da	área,	de	um	
setor.	É	a	escala	determinada	com	base	nos	critérios	de	organização	produtiva	do	espaço,	como	as	relações	
morfológicas.	 Corresponde	 à	 parte	 homogênea	 identificável	 na	 cidade,	 formada	 por	 um	 conjunto	 de	
quarteirões	 com	 características	 comuns.	 Por	 outro	 lado,	 as	 condições	 em	 que	 ocorrem	 as	 formas	 de	
organização	na	escala	local,	de	tecido	urbano,	da	rua,	é	que	definem	pelo	menos	a	posse	do	espaço	urbano:	
apropriação,	uso	e	transformação	do	espaço.	É	nessa	escala	que	são	estudadas	as	condições	materiais	de	
suas	configurações	em	toda	a	sua	diversidade.		
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Por	fim,	a	escala	local	é	colocada	como	a	escala	específica	do	lugar,	que	corresponde	ao	espaço	coletivo	e	de	
valor	das	ações	cotidianas.	É	a	escala	de	um	observador	num	ponto	qualquer	da	cidade.	Os	autores	afirmam	
também	que	as	cidades	brasileiras	sofrem	pela	ausência	de	abordagem	técnica	e	metodológica	do	urbano,	
sobretudo	na	escala	do	local	do	desenho	urbano,	resultando	numa	visão	fragmentada	e	cartesiana.		

	

	
	

Figura	2:	as	três	escalas	urbanas	de	intervenção/	Ex:	Região	da	Lapa	
Fonte:	Google	Maps	&	Elaboração	das	autoras,	2018	

	

O	DESENHO	URBANO	DA	ESCALA	LOCAL	

O	espaço	urbano	pode	ser	objeto	de	múltiplas	 leituras	conforme	os	 instrumentos	ou	métodos	de	análise	
utilizados,	os	quais	 irão	ressaltar	os	fenômenos	implicados	na	produção	do	espaço.	 	Para	a	leitura	urbana	
dessas	formas	é	necessária	a	existência	de	instrumentos	que	permitam	organizar	e	estruturar	os	elementos,	
bem	como	da	relação	objeto-observador.	A	Morfologia	urbana	é	um	método	que	almeja	estudar	os	aspectos	
exteriores	do	meio	urbano	e	suas	relações	recíprocas.	

Nesse	sentido,	salienta-se	a	importância	da	forma	urbana	na	escala	intermediária	de	um	bairro	ou	do	entorno	
de	uma	estação	em	compreender	a	lógica	da	“formação,	evolução	e	transformação	dos	elementos	urbanos,	
e	de	 suas	 inter-relações,	 a	 fim	de	possibilitar-nos	a	 identificação	das	 formas	mais	apropriadas,	 cultural	e	
socialmente,	para	intervenção	na	cidade	existente	e	o	desenho	de	novas	áreas”	(Del	Rio,	1990,	p.85),	onde	o	
“[...]	 	 O	 sítio	 contém	 já	 em	muitos	 casos	 a	 gênese	 e	 o	 potencial	 gerador	 das	 formas	 construídas,	 pelo	
apontador	de	um	traçado,	pela	expressão	de	um	lugar”	(Lamas,	2010,	p.63).	Logo,	não	é	possível	abstrair	o	
sítio	em	modelos	matemáticos	que	o	desconsiderem.		

Rossi	(1995)	chama	a	atenção	para	o	fato	de	que	os	problemas	do	desenho	da	escala	urbana	“somente	são	
aceitáveis	e	concretos	quando	se	referem	a	um	‘pedaço	de	cidade’”	e	da	necessidade	do	entendimento	da	
cidade	como	conjunto	de	fatos	urbanos	e	arquitetura,	em	oposição	aos	esquemas	abstratos	de	desenho	dos	
grandes	 planos.	 Foi	 nesse	 panorama	 que	 surgiu	 a	 figura	 do	 Projeto	 Urbano,	 como	 uma	 alternativa	 ao	
urbanismo	generalista	do	plano	de	massa,	ainda	herdeiro	da	representação	de	um	zoneamento	e	de	volumes	
em	planta.	É	um	instrumento	que	busca	atacar	a	escala	intermediária	
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Todavia,	 para	 dar	 efetivamente	 forma	 ao	 ambiente	 urbano,	 Lamas	 (2010)	 coloca	 que	 não	 é	 possível	 ter	
apenas	como	níveis	de	produção	do	espaço	a	programação,	o	plano	e	o	projeto.	“Para	que	exista	forma,	tem	
que	 existir	 o	 desenho	urbano”[1].	 E	 ainda,	 “Em	 toda	 a	 transformação	do	 território,	 é	 indispensável	 uma	
operação	 que	 define	 as	 relações	 e	 interligue	 os	 elementos	 construídos,	 as	 diferentes	 arquiteturas.	 Esta	
operação	é	essencialmente	urbanística	e	tem	como	instrumento	o	desenho	urbano”	(Lamas,	2010,	p.125).		

Assim,	a	figura	do	desenho	urbano	é	entendida	como	aquela	que	estrutura,	que	une	e	relaciona	os	diferentes	
elementos	morfológicos	ou	as	diferentes	partes	da	cidade.	Para	Del	Rio	(1990,	p.54),	desenho	urbano	num	
sentido	mais	amplo	pode	ser	entendido	como	campo	disciplinar	“que	trata	a	dimensão	físico-ambiental	da	
cidade,	 enquanto	 conjunto	 de	 sistemas	 físico	 espaciais	 e	 sistemas	 de	 atividades	 que	 interagem	 com	 a	
população	 através	 de	 suas	 vivências,	 percepções	 e	 ações	 cotidianas.	 Procura-se	 tratar	 da	 produção,	 da	
apropriação	 e	 do	 controle	 do	 meio	 ambiente	 construído,	 processos	 estes	 que	 estão,	 necessariamente,	
permeados	pela	dimensão	temporal.	

A	 riqueza	 reside	 não	 somente	 na	 qualidade	 de	 cada	 um	dos	 espaços,	mas	 no	modo	 pelo	 qual	 os	 vários	
espaços	se	encadeiam	e	se	organizam.	É,	pois,	necessário	refletir	sobre	a	prática	da	arquitetura	nos	diferentes	
níveis	de	produção	de	espaço,	na	articulação	e	alinhamento	das	três	escalas	urbanas:	macro,	intermediária	
e	 local.	 Planejar,	 articular	 e	 construir.	 É	 necessário	 desenhar	 a	 cidade	 juntamente	 com	o	 edifício,	 nó	 de	
transporte	e	lugar	e	sobretudo,	da	microacessibilidade	aos	nós	de	transporte	e	do	movimento	do	pedestre		
no	entorno	das	estações	de	trem.				

Neste	trabalho,	descreve-se	e	argumenta-se	sobre	a	importância	das	escalas	urbanas	como	complementares	
para	o	processo	de	planejamento	e	desenho	urbano,	porém	foca-se	apenas	a	escala	Local.	O	foco	da	análise	
espacial	na	escala	Local,	justifica-se	pelo	fato	de	que	assim	é	possível	aprofundar-se	em	uma	análise	completa	
da	 configuração	 dos	 espaços,	 e	 também	 como	 os	 usuários	 se	 utilizam	 deles	 dependendo	 de	 como	 é	
composto.		

O	MÉTODO	DE	OBSERVAÇÃO	DO	MOVIMENTO	DO	PEDESTRE	

É	importante	salientar	que	na	escala	local	do	Nó	de	transporte	ocorre	a	microacessibilidade,	ou	seja,	o	acesso	
direto	 ao	 espaço,	 entendido	 como:	 “a	 facilidade	 maior	 ou	 menor	 de	 acesso	 real	 direto	 aos	 destinos	
desejados”	(Vasconcellos,	1999,	p.	48).	

A	teoria	por	trás	da	observação	do	movimento	de	pedestres	é	simples.	Observa-se	o	movimento	de	pedestres	
em	 espaços	 como	 o	 entorno	 dos	 Nós	 de	 transportes	 para	 capturar	 como	 podemos	 entender	 sobre	 o	
ambiente	em	que	se	caminha,	sem	considerar	as	intenções	de	viagens	dos	usuários.	As	atividades	coletivas	
retratam-se	como	"marcas"	de	uso	e	movimento	que	ocorrem	independentemente	de	onde	vieram	e	para	
onde	vão.	Neste	 tipo	de	 situação,	 se	observarmos	o	que	acontece	no	espaço,	podemos	 compreender	as	
funções	e	objetivos	deste	ambiente	(Grajewski,	1992;	Vaughan,	2001).	É	fundamental	para	o	processo	de	
desenho	urbano	saber	quantas	pessoas	irão	frequentar	partes	do	sistema	de	espaços	públicos	relacionados	
aos	nós	de	transportes.	

Futuras	 implementações	 de	 usos	 (comércio	 ou	 instituições)	 e	 aspectos	 qualitativos	 dos	 espaços	 para	 o	
movimento	e	permanência	de	usuários	dependem	diretamente	das	evidências	que	podem-se	gerar	através	
da	observação	(Zacharias,	2001).		
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Gehl	 (2013)	 também	 defende	 a	 eficácia	 da	 observação	 para	 que	 se	 desenvolva	 desenhos	 baseados	 em	
evidências.	O	autor	explica	brevemente	 ferramentas	de	pesquisa	para	observação	e	 coleta	de	dados	nos	
espaços	públicos,	expondo	através	de	exemplos,	defendendo	que	"as	ferramentas	são	simples	e	imediatas,	
e	os	estudos	podem	ser	conduzidos	com	pouco	dinheiro.	A	maioria	dos	estudos	requer	somente	uma	caneta,	
um	pedaço	de	papel,	e	talvez	um	contador	e	um	relógio"	(GEHL,	2013,	p.	23,	tradução	nossa).	Além	de	sua	
simplicidade,	é	possível	aplicar	e	adaptar	o	método	para	diversos	tipos	de	situações	e	ambientes,	bem	como	
em	uma	variedade	de	tipologias	de	nós	de	transportes.		

Das	 perguntas	 feitas	 pelo	 autor	 (Gehl,	 2013),	 a	 análise	 de	 observação	 desenvolvida	 neste	 artigo	 foca	
principalmente	no	“como?”.	Esta	pesquisa	busca	responder		-		paralelamente	-		as	seguintes	perguntas	sobre	
a	qualidade	do	espaço	público	no	entorno	do	nó	de	transporte	da	Lapa:	1)	como	configura-se	atualmente	os	
espaços	públicos	(calçadas,	praças	e	passagens)	levando	em	consideração	a	dimensão	e	pavimentação,	bem	
como,	as	fachadas	dos	edifícios;	2)	Como	estas	condições	influenciam	no	movimento	do	pedestre?		

A	pesquisa	empírica	in	loco	apresenta-se	de	maneira	descritiva,	onde	observou-se	dois	aspectos	referentes	
à	qualidade	do	espaço	público	no	período	da	manhã	(de	8	às	9	horas)	-	horário	considerado	"de	pico":	1)	a	
acessibilidade	 entre	 as	 estações	 de	 transporte	 público	 (trem	e	 ônibus)	 e	 o	 espaço	 público	 que	 recebe	 o	
pedestre,	sendo	eles	calçadas,	praças	e	passagens	(subterrâneas	e	de	superfície);	2)	a	configuração	física	dos	
espaços	 públicos	 adjacentes	 ao	 nó	 de	 transporte	 -	 parte	 que	 também	 se	 investiga	 a	 implementação	 de	
mobiliário	urbano.		

O	CONTEXTO	FÍSICO-ESPACIAL	DA	ÁREA	DA	LAPA	-	SÃO	PAULO		

Apresenta-se	o	contexto	do	desenvolvimento	morfológico	da	região	da	Lapa	levando	em	conta	as	dinâmicas	
das	escalas	macro,	meso	e	local,	porém	como	dito	anteriormente,	a	análise	da	escala	Local	é	o	objetivo	da	
pesquisa	empírica.		

A	região	da	Lapa	é	um	polo	urbano	de	ligação	entre	os	bairros	e	municípios	da	Zona	Oeste,	se	localiza	na	
margem	Sul	do	Rio	Tietê,	entre	os	bairros	Lapa	de	Baixo	e	Barra	Funda,	área	de	várzea	localizada	entre	o	rio,	
hoje	canalizado,	e	a	ferrovia.	É	considerada	uma	tradicional	e	 importante	centralidade	comercial	desde	o	
século	19.	Consolidou-se	com	a	intensificação	do	comércio,	e	por	conta	de	sua	posição	relativamente	central	
em	relação	à	área	da	região	metropolitana	continua	atraindo	pessoas	provenientes	de	regiões	vizinhas.	

Esta	área	segue	o	padrão	de	urbanização	do	século	XX,	muito	comum	em	cidades	latino	americanas,	a	qual	
cresceu	com	intensa	segregação	sócio	espacial	e	carências	em	infraestrutura	urbana,	por	conta	da	rápida	
urbanização	e	industrialização	(Barbosa,	2016).	Trata-se	de	uma	área	de	várzea	localizada	entre	a	ferrovia	e	
o	rio,	dois	obstáculos	urbanos	e	indutores	do	desenvolvimento	espacial.	O	crescimento	simultâneo	da	área	
induzida	 por	 lotes	 industriais	 e	 linhas	 de	 ferro	 voltadas	 para	 o	 escoamento	 de	 mercadorias,	 as	 quais	
estabeleceram	e	consolidaram	a	área	em	volta	das	estações.	

Predominam-se	lotes	de	cunho	industrial	–	logística,	mantendo	também	algumas	áreas	de	uso	residencial	e	
misto	de	baixa	densidade	populacional,	entre	os	quarteirões	industriais	(Barbosa	2016).	A	configuração	física	
desta	 região	 é	 predominantemente	 orgânica,	 com	 lotes	 de	 diversas	 idades	 e	 tamanhos.	 Estrutura-se	 de	
forma	distinta	nos	sentidos	leste	e	oeste	e	norte	sul.	Barbosa	(2016)	explica	brevemente	morfologia	urbana	
na	escala	intermediária:		
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A	 ferrovia	 funciona	 como	 um	 eixo	 modal	 de	 transporte	 coletivo,	 concentrando	 alguns	
equipamentos	 públicos,	 parte	 do	 patrimônio	 industrial	 vacante	 e	 condomínios	 fechados	
que	se	aproveitam	das	grandes	propoções	dos	lotes	lindeiros	vacantes,	antes	ocupados	pela	
indústria.	 A	 armadura	 da	 marginal,	 enquadra	 o	 objeto	 trazendo	 fluxos	 metropolitanos,	
provocando	uma	justaposição	de	escalas	(Barbosa,	2016.	p.	204).	

Na	figura	a	seguir	pode-se	ver	em	detalhe	a	descrição	de	Barbosa	(2016)	sobre	a	configuração	da	região	da	
Lapa	 em	 sua	 escala	 intermediária,	 e	 em	 vermelho	 a	 área	 de	 estudo	 onde	 observou-se	 o	movimento	 de	
pedestres.		 	

	
Figura	3:	Lapa,	Escala	Intermediária	

Fonte:	Soares	(2015)	

Por	 conta	 de	 sua	 tradicional	 baixa	 densidade	 e	 abrangente	 quantidade	 de	 terrenos	 vazios	 em	 blocos	
industrais,	parte	da	área	do	que	chamamos	de	escala	intermediária	é	direcionada	à	Operação	Urbana	Água	
Branca4	(OUAB),	instituita	pela	Prefeitura	Municipal	de	São	Paulo	por	meio	da	Lei	11.774	em	18	de	maio	de	
1995.	Na	área	voltada	para	este	grande	projeto	urbano	que	é	a	OUAB,	 focou-se	predominantemente	em	
empreendimentos	imobiliários	e	um	sistema	de	vias	que	pouco	contempla	as	necessidades	e	a	escala	dos	
modais	sustentáveis.	

Na	área	de	estudo,	o	entorno	da	centralidade	da	estações	de	transporte,	a	dinâmica	imobiliária	é	distinta	da	
área	da	OUAB;	nesta	região	convivem	diversos	usos	–	comercio,	serviços	e	residências	(SOARES,	2015).	

Entre	o	rio	e	as	linhas	de	ferro,	o	crescimento	espontâneo	e	industrial	desta	área	continua	consolidando	e	
induzindo	o	problema	de	pesquisa,	que	é	considerado	um	desafio	mútuo:	1)	relações	espaciais	ineficientes	
tanto	com	os	bairros	contíguos,	quanto	com	entorno	adjacente	aos	seus	indutores	de	desenvolvimento	(as	

																																																													
4	
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/sp_urbanismo/operacoes_urbanas/agua_branca/index.php?p=195
89	
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estações);	2)	as	calçadas,	passagens	e	praças	parecem	ser	"sobras	urbanas"	espremidas	entre	infraestruturas	
para	carros,	estacionamentos	e	edifícios.	

As	estações	Lapa	e	a	relação	física	e	espacial	com	o	seu	entorno	

A	área	de	estudo	é	constituída	pelo	entorno	das	duas	estações	de	trem	Lapa	da	-	linha	7-	rubi	CPTM	&	linha	
8-diamante	-	operadas	pela	CPTM	(Companhia	Paulista	de	Trens	Metropolitanos),	pelo	Terminal	de	ônibus	
Lapa	e	pelas	paradas	de	ônibus	 adjacentes.	 É	 importante	mencionar	 aqui	 que:	 1)	As	duas	 estações	 Lapa	
localizam-se	385	metros	uma	da	outra;	2)	as	Linhas	7-Rubi	e	8-Diamante	integram-se	na	estação	Palmeiras-
Barra	Funda,	a	leste	da	área	de	estudo,	e	a	maioria	dos	usuários	fazem	conexão	entre	as	linhas	de	trem	nesta	
estação	pagando	apenas	uma	tarifa.	

	

	
Figura	4:	Nós	de	transportes	&	paradas	de	ônibus	adjacentes	

Fonte:	Soares	(2015)	
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Os	acessos	às	estações	de	trem	e	ao	terminal	de	ônibus	Lapa	ocorrem	pelas	ruas	Guaicurus,	William	Speers,		
John	Harrison	e	passagens	subterrâneas.	O	movimento	de	pedestres	ocorre	pelo	sistema	de	espaços	públicos	
no	entorno	deste	nó,	nomeados	aqui	de	espaços	públicos	abertos	e	lineares	(figura	5).		

Espaços	públicos	lineares	são	representados	por	ruas,	passagens	(duas	subterrâneas	e	uma	de	superfície)	e	
espaços	 públicos	 abertos	 representados	 pelas	 praças	 e	 “sobras	 urbanas”	 (Soares,	 2015).	 Neste	 caso,	 os	
espaços	públicos	que	dão	suporte	ao	movimento	de	pedestres	que	embarcam,	desembarcam	e	trocam	de	
modos	de	transportes	são	representados	por	calçadas,	passagens	e	praças.	

	
Figura	5:	Espaços	públicos	abertos	&	lineares	

Fonte:	Soares	(2015)	
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O	MOVIMENTO	DE	PEDESTRES	NO	ENTORNO	DO	NÓ	DE	TRANSPORTES	DA	LAPA	

Como	apresentado	anteriormente	o	método	de	 investigação	do	movimento	de	pedestres	é	baseado	nos	
estudos	de	Grajewski,	 (1992),	Vaughan,	2001	e	Gehl	 (2013)	adaptados	para	esta	análise.	É	uma	avaliação	
pós-ocupação,	que	observa-se:	1)	 a	micro-acessibilidade	entre	as	estações	de	 transporte	público	 (trem	e	
ônibus)	e	o	espaço	público	que	recebe	o	pedestre,	sendo	eles	calçadas,	praças	e	passagens	(subterrâneas	e	
de	superfície);	2)	a	configuração	física	dos	espaços	públicos	adjacentes	ao	nó	de	transporte,	onde	também	
se	investiga	a	implementação	de	mobiliário	urbano	(Soares,	2015).		

Para	capturar	o	movimento	de	pedestres,	a	área	foi	dividida	em	duas:	1)	trecho	que	compreende	o	entorno	
do	Terminal	Lapa	e	da	estação	de	trem	Lapa	da	Linha	8-Diamante;	2)	trecho	que	o	entorno	da	estação	de	
trem	Lapa	da	Linha	7-Rubi,	junto	às	ruas	Rua	William	Speers	e	John	Harrison.		

Optou-se	pela	divisão	em	duas	áreas	devido	a	distância	entre	as	estações	de	trem	e	a	 impossibilidade	de	
captar	a	complexidade	do	movimento	no	entorno	do	nó.	Os	recortes	adotados	capturam	este	movimento	
somente	no	entorno	imediato	de	cada	estação,	onde	observou-se	maior	concentração	de	pedestres:		

1)	Acesso	da	estação	Lapa	(Linha	8-Diamante)	pela	Rua	Guaicurus;	

2)	Passagem	que	liga	a	estação	Lapa	da	Linha	8-Diamante	da	CPTM	ao	terminal	e	à	Rua	John	Harrison;	

3)	Calçada	e	acesso	à	passagem	sob	a	linha	férrea	que	dá	acesso	ao	Terminal	Lapa;	

4)	Passagem,	acesso	à	estação	Lapa	da	linha	7-Rubi	da	CPTM	e	pontos	de	ônibus	existentes	na	Rua	John	
Harrison;	

5)	Acesso	à	estação	Lapa	da	linha	7-Rubi	da	CPTM	e	pontos	de	ônibus	na	Rua	William	Speers.	

	

	
Figura	6:	Pontos	e	áreas	de	observação	

Fonte:	Soares	(2015)	
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As	figuras	abaixo	sintetizam	graficamente	o	movimento	de	pedestres,	dando	ênfase	às	rotas	escolhidas	ao	
desembarcar	 das	 estações	 durante	 o	 período	 da	manhã	 (tracejado	 vermelho)	 e	 pontos	 de	 concentração	
(círculos	vermelhos).	Posteriormente,	apresenta-se	um	zoom	em	cada	área	e	descreve-se	como	o	pedestre	
se	movimenta.		

	

	
Figura	7:	Movimento	de	pedestres	no	sistema	de	espaços	públicos	

Fonte:	Soares	(2015)	
	

A	figura	abaixo	representa	as	situações	1,	2	e	3	as	qual	descreve	graficamente	o	movimento	de	pedestres	no	
período	matutino.		

	

	
Figura	8:	Movimento	de	pedestres	no	entorno	do	terminal	Lapa	(Situações	1,	2	&	3)	

Fonte:	Soares	(2015)	
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Figura	9:	Movimento	de	pedestres	no	entorno	do	terminal	Lapa	(Situações	1,	2	&	3)	

Fonte:	Soares	(2015)	

O	quadro	a	seguir	destaca	três	situações	a	partir	da	observação	do	movimento	de	pedestres,	onde	foi	feita	
a	análise	das	rotas	e	pontos	de	concentração.	

	 	 	 	

Situação	01		

• Acesso	dos	pedestres	que	entram	e	saem	da	estação	Lapa	da	linha	8-Diamante.	O	espaço	é	
generoso	e	o	movimento	flui.		

• Não	há	dificuldades	no	acesso	entre	a	R.	Guaicurus	e	a	estação	de	trem.	
• Os	 pedestres	 que	 acessam	 a	 Praça	 Miguel	 Dell’Erba	 caminham	 apenas	 as	 calçadas	 e	

atravessam	pelas	bordas.		 	 	 	 	 	
• Destaca-se	o	movimento	dos	pedestres	que	caminham	por	esse	espaço	e	distribuem-se	na	

R.	Guaicurus.	

Situação	02	

• Acesso	da	estação	Lapa	da	linha	8-Diamante.	Os	pedestres	que	vão	fazer	conexão	para	o	
terminal	Lapa	usam	essa	passagem	para	acessá-lo.	

• Os	 pedestres	 têm	espaço	 suficiente	 para	 circular,	 apesar	 da	 quantidade	 significativa	 de	
vendedores	ambulantes	em	todo	o	trecho	da	passagem.	 	 	 	
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• O	movimento	que	ocorre	nessa	parte	destaca-se	pelo	uso	da	passagem	de	superfície	que	
liga	a	estação	Lapa	da	Linha	8	–	Diamante	e	do	Terminal	Lapa.	No	percurso	destacam-se	
vendedores	ambulantes.	

• Não	foi	notado	nenhum	conflito	em	relação	ao	deslocamento	e	permanência,	destacando-
se	os	vendedores	ambulantes	que	convidam	à	rápida	permanência.	

Situação	03	

• Nessa	área	ocorre	uma	concentração	de	pedestres	que	saem	do	terminal	Lapa	e	também	
da	estação	Lapa	da	linha	8-Diamante,	além	dos	pedestres	que	acessam	a	passagem	sob	a	
linha	férrea,	que	liga	a	R.	William	Speers	à	esse	espaço.	

• Existe	uma	 concentração	de	pedestres	 deslocando-se	para	 acessar	 os	 equipamentos	de	
transporte,	embarcando	ou	desembarcando.	

• Há	 uma	 concentração	 de	 pedestres	 e	 ambulantes	 próximos	 ao	 acesso	 da	 passagem	
subterrânea.	

Tabela	1:	Situações	1,	2	&	3	do	movimento	de	pedestres	

A	seguir	apresenta-se	as	rotas	e	concentração	de	pedestres	no	período	da	manhã	no	entorno	da	estação	
Lapa	da	Linha	7-Rubi.	

	

	
Figura	10:	Movimento	de	Pedestres	no	entorno	da	estação	Lapa	da	Linha	7-Rubi.	

Fonte:	Soares	(2015)	
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Figura	11:	Movimento	de	pedestres	no	entorno	do	terminal	Lapa	(Situações	4	&	5)	

Fonte:	Soares	(2015)	

O	quadro	a	seguir	destaca	duas	situações:	

	

Situação	04	 • Os	pedestres	acessam	a	passagem	que	passa	pela	R.	John	Harrison	e	que	também	chega	
à	estação	Lapa	da	linha	7-Rubi	e	à	Rua	William	Speers.	 	

• No	período	da	manhã,	destacam-se	usuários	da	linha	7-	Rubi	da	CPTM,	desembarcando	
pela	escada	que	fica	na	R.	John	Harrison,	e	acessando	as	paradas	de	ônibus	nessa	calçada.	

• Existe	um	uso	intenso	dos	pontos	de	ônibus	da	R.	John	Harrison;	
• Os	 usuários	 se	 concentram	 na	 calçada	 que	 dá	 acesso	 à	 passagem	 subterrânea,	

juntamente	com	os	pontos	de	ônibus.	Há	uma	dificuldade	no	deslocamento	em	função	
da	quantidade	de	pedestres.	Nesse	mesmo	ponto	o	pedestre	utiliza	a	faixa	de	pedestres	
para	atravessar	a	rua.	 	

• Ocorrem	também	trocas	de	modais	na	calçada,	do	trem	para	ônibus.	

Situação	05	 • No	período	da	manhã,	destaca-se	o	desembarque	de	usuários	nos	pontos	de	ônibus	da	R.	
William	Speers,	e	acesso	à	R.	John	Harrison	pela	passagem	ou	embarque	na	estação	Lapa	
da	linha	7-Rubi.		

• Utiliza-se	este	espaço	para	acessar	a	passagem	que	liga	a	R.	John	Harrison	à	R.	William	
Speers,	onde	há	também	uma	grande	quantidade	de	vendedores	ambulantes.		

Tabela	2:	Situações	4	&	5	do	movimento	de	pedestres	

Sintetizando	os	quadros	de	situações	(1,	2,	3,	4	&	5),	durante	a	observação	capturou-se	que	no	entorno	da	
estação	Lapa	da	 linha	7-Rubi	as	calçadas	não	foram	dimensionadas	para	a	quantidade	de	pessoas	que	se	
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movimentam,	 implicando	 na	 qualidade	 do	 acesso	 ao	 equipamento	 de	 transporte,	 onde	 muitas	 vezes	 o	
próprio	pedestre	é	a	barreira	para	o	trânsito.	Destaca-se	a	R.	William	Speers,	onde	o	tamanho	das	calçadas	
é	desproporcional	para	o	uso,	 local	onde	ônibus	que	 se	direcionam	principalmente	à	 região	noroeste	da	
cidade	param	nessa	rua,	sem	acessar	o	terminal	Lapa.	É	como	se	a	rua	fizesse	papel	de	terminal	(improvisado)	
na	interligação	da	estação	Lapa	da	linha	7-Rubi	ao	sistema	de	ônibus.	

Na	 Rua	 J.	 Harrison,	 por	 exemplo	 há	 problemas	 principalmente	 em	 função	 da	 quantidade	 de	 paradas	 de	
ônibus	 e	 do	 acesso	 à	 passagem	 subterrânea	 que	 dá	 acesso	 à	 estação	 Lapa	 da	 Linha	 7-Rubi.	 O	 acesso	 à	
passagem	foi	implantado	na	calçada	desta	rua	(figura	abaixo).	

	

	
Figura	12:	Movimento	de	pedestres	na	Rua	John	Harisson	

Fonte:	Soares	(2015)	
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Em	basicamente	todas	as	paradas	de	ônibus	nos	espaços	do	entorno	do	nó	existe	concentração	de	pedestres.	
Estes	se	movimentam	com	dificuldade,	muitas	vezes	invadindo	o	leito	carroçável	(figura	abaixo).		

	
Figura	13:	Movimento	de	pedestres	na	Rua	William	Spears	

Fonte:	Soares	(2015)	

Vendedores	 ambulantes	 estão	 instalados	 junto	 aos	 acessos	 dos	 equipamentos	 de	 transportes	 e	 das	
passagens.	O	que	leva	a	reflexão	da	função	das	passagens	como	apenas	um	elemento	de	ligação.	Observa-se	
que	na	prática,	ela	é	um	elemento	que	atrai	o	comércio	informal,	pois	esta	passagem	é	também	a	ligação	
mais	utilizada	pelos	usuários.	Esta	passagem,	além	de	ligar	os	"dois	lados”	da	lapa,	também	promove	acesso	
ao	eixo	da	estação	lapa	da	linha	7-Rubi	(figura	abaixo).	E	é	também	bastante	utilizada	para	acessar	as	paradas	
de	ônibus	em	ambos	os	lados	da	estação	de	trem.		

	

	
Figura	14:	Movimento	de	pedestres	na	Passagem	subterrânea	entre	a	R.	John	Harisson	&	William	Spears	

Fonte:	Soares	(2015)	

	

10912



	

No	geral,	os	problemas	ocorrem	relacionados	à	dimensão	e	acessibilidade	dos	espaços	públicos	abertos	e	
lineares,	por	onde	movimentam-se	os	pedestres.	As	calçadas	principalmente,	possuem	dimensão	 reduzida	
frente	à	quantidade	de	pessoas	que	acessam	os	modos	de	transportes	das	áreas	de	estudo.	As	calçadas	não	
obedecem	a	NBR	9050	(2015),	que	indica	as	dimensões	mínimas	das	faixa	de	serviço,	faixa	livre	ou	passeio	e	
faixa	 de	 acesso5.	 O	 volume	 de	 pedestres	 é	 significativamente	 maior	 que	 a	 dimensão	 existente	 para	 a	
quantidade	de	pessoas	que	ali	transitam	nos	diversos	horários	do	dia.	Este	problema	impacta	na	velocidade	
do	movimento	de	pedestres,	que	em	determinados	pontos	a	concentração	é	tão	intensa	que	o	pedestre	se	
torna	a	própria	barreira	para	o	movimento.		

A	acessibilidade	e	a	adequação	às	normas	de	desenho	universal	dos	espaços	públicos	apresentam	problemas	
decorrentes	 da	 falta	 de	 projeto	 e	 manutenção.	 Os	 elementos	 para	 pessoas	 com	 mobilidade	 reduzida	 é	
resultado	de	uma	adequação	exigida	por	lei;	no	entanto	o	caráter	é	de	improviso.		

	
	

	

RESULTADOS	E	CONSIDERAÇÕES	

Para	a	consolidação	de	uma	rede	sustentável	e	multimodal	de	mobilidade	a	conectividade	entre	diferentes	
modais	 é	 um	elemento-chave	 (Ascher,	 2010).	Os	nós	de	 transporte	 entre	diferentes	 redes	 assumem	uma	
importância	crescente	e	transformam	a	intermodalidade	entre	os	sistemas	transportes	e	do	movimento	dos	
pedestres	em	um	desafio	chave	das	dinâmicas	urbanas.	

Pelo	estudo	de	caso	da	estação	de	trem	da	Lapa	em	São	Paulo,	é	possível	afirmar	que	a	relação	do	usuário	
com	o	espaço	está	diretamente	ligada	ao	resultado	do	desenho	urbano	ou	a	falta	dele.	Estes	espaços,	que	são	
resultado	de	diferenças	espaciais	e	descontinuidades	temporais,	são	também	decorrentes	de	um	conjunto	de	
fatores,	especialmente	a	ausência	de	uma	política	urbana	capaz	de	envolver	planejamento	(macro),	projeto	
urbano	(escala	intermediária)	e	desenho	urbano	(escala	micro)	(Baiardi,	2018).		

Frente	à	transição	de	paradigmas,	é	natural	que	ocorra	a	contradição	entre	as	escalas	macro	do	planejamento	
que	não	considerou	os	desafios	projetuais	do	desenho	urbano	na	escala	micro,	escala	onde	se	materializa	
efetivamente	os	dilemas	espaciais	(Baiardi,	2018),	como	por	exemplo,	dos	conflitos	entre	o	Nó	de	Transporte,	
o	Lugar	e	o	movimento	do	pedestre.		

Finalmente,	 o	 entendimento	 das	 necessidades	 humanas	 para	 que	 se	 possa	 planejar	 e	 desenhar	 espaços	
voltados	 para	 a	 escala	 humana,	 é	 o	 caminho	 a	 ser	 seguido	 para	 o	 desenvolvimento	 sustentável.	 Tal	
desenvolvimento	 responderá	 à	 variedade	 de	 funções	 e	 padrões	 baseados	 no	 entendimento	 do	
comportamento	humano,	da	saúde,	das	necessidades,	da	sensibilidade	e	aspirações	dos	usuários	dos	espaços	
públicos.		

	

																																																													
5	Para	maiores	informações	consultar	o	item	6.	Acessos	e	circulação	da	NBR	9050	(2015).	
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CICLOMOVILIDAD: EVALUACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL PROGRAMA CICLOVIARIO DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE LA GRANDE VITÓRIA 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
O artigo aborda a ciclomobilidade e sua importância como transporte sustentável, tendo como objetivo a avaliação das 
ações propostas pelo Programa Cicloviário da Região Metropolitana da Grande Vitória (PC-RMGV), à luz dos conceitos 
de cidade cicloinclusiva, com foco na região Central de Vila Velha. A metodologia adotada envolveu: revisão bibliográfica 
para a base teórica e identificação dos critérios de análise do programa; visitas de campo para coleta de dados e 
levantamento fotográfico; entrevista com gestores públicos e grupos de ciclo ativistas; diagnóstico da área de estudo 
focado nos aspectos da ciclomobilidade; avaliação das ações propostas pelo Programa Cicloviário da RMGV; e 
apresentação de alguns apontamentos finais visando orientar futuras ações complementares. 
PALAVRAS-CHAVE: Ciclomobilidade; mobilidade urbana; cidade cicloinclusiva. 

ABSTRACT: 
The paper discusses the cyclemobility and its importance as a sustainable transport, its objective is to evaluate the 
actions proposed by the Cycle Program of the Metropolitan Region of Grande Vitória (PC-RMGV), in the light of the 
concepts of cycleinclusive city, focused on the Central region of Vila Velha. Based on the evaluation and the theoretical 
framework adopted, a preliminary action plan is proposed for the program’s qualification. The methodology adopted 
involved: bibliographic review for the theoretical basis and identification of the criteria for analysis of the program; field 
visits for data collection and photographic survey; interview with public managers and activist cycle groups; diagnosis of 
the study area focused on aspects of cyclomobility; evaluation of the actions proposed by the RMGV Cycle Program; and 
presentation of some final notes aiming at guiding future complementary actions. 
KEYWORDS: Cyclemobility, urban mobility, cycle-inclusive city. 

RESUMEN: 
El artículo aborda la ciclomobilidad y su importancia como transporte sostenible, teniendo como objetivo la evaluación 
de las acciones propuestas por el Programa Cicloviario de la Región Metropolitana de la Gran Victoria (PC-RMGV), a la 
luz de los conceptos de ciudad cicloinclusiva, con foco en la región Central de Vila edad. La metodología adoptada 
implicó: revisión bibliográfica para la base teórica e identificación de los criterios de análisis del programa; visitas de 
campo para recolección de datos y levantamiento fotográfico; entrevista con gestores públicos y grupos de ciclo 
activistas; diagnóstico del área de estudio enfocada en los aspectos de la ciclomobilidad; evaluación de las acciones 
propuestas por el Programa Cicloviario de la RMGV; y presentación de algunos apuntes finales para orientar futuras 
acciones complementarias. 
PALABRAS-CLAVE: Ciclomovilidad; movilidad urbana; ciudad cicloinclusiva. 
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INTRODUÇÃO 

A Mobilidade Urbana diz respeito à livre circulação de pessoas e cargas entre as diferentes áreas do espaço 
urbano de um município. A priorização da mobilidade baseada no transporte motorizado individual sobre os 
transportes coletivos e os não motorizados tem gerado conflitos no trânsito das cidades, fazendo surgir 
congestionamentos, dificultando os deslocamentos dos usuários, além de gerar problemas ambientais e de 
saúde pública por causa da poluição do ar.  

Ao priorizar este insustentável padrão de mobilidade surge ainda o problema de acessibilidade urbana já que 
a população que não possui automóvel particular encontra dificuldades em se locomover pelas deficiências 
do transporte público, limitando o acesso ao trabalho e aos equipamentos de saúde, cultura e lazer. 

Uma boa política de mobilidade urbana deve garantir a todos os cidadãos o direito à cidade, buscando assim 
a democratização do espaço público, a promoção da acessibilidade e a equiparação de oportunidades. 
Solucionar esses problemas de mobilidade urbana tem sido um desafio em muitas cidades do mundo, 
inclusive na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). 

A bicicleta tem se destacado como meio de transporte alternativo aos automotores particulares, pois é um 
recurso de baixo custo operacional proporcionando maior acessibilidade à população de baixa renda e, por 
não emitir poluentes, contribui, para uma mobilidade mais sustentável para o meio ambiente. A inclusão da 
bicicleta como um importante modal de transporte pode ser uma solução para a diminuição dos 
congestionamentos, dos problemas de saúde pública e para a humanização do trânsito, possibilitando maior 
democratização do espaço urbano, permitindo maior mobilidade, autonomia e acessibilidade a praticamente 
todas as classes sociais e faixas etárias. 

Pensando nisso, várias cidades do mundo têm incluído a mobilidade cicloviária nos seus planos de mobilidade 
urbana e investido em infraestrutura adequada, incentivando assim o aumento no número de pessoas que 
usam a bicicleta como meio de transporte.  

O Governo do Estado do Espírito Santo iniciou em 2012 o desenvolvimento de um Programa Cicloviário para 
a RMGV, prevendo ações como a melhoria de infraestrutura, compartilhamento de bicicletas públicas, 
campanhas de conscientização para a população e implantação de um ônibus fazendo o transporte de 
bicicletas sobre a Terceira Ponte - oficialmente Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça - facilitando a 
sua travessia entre a capital e Vila Velha (LIMA, 2016). 

Observou-se que na RMGV, apesar de haver algumas iniciativas e investimentos preliminares por parte do 
Governo do Estado do Espírito Santo e das autoridades municipais para o desenvolvimento da estrutura 
cicloviária, ainda existem deficiências no que tange às condições de uso, infraestrutura, equipamentos de 
apoio, segurança e conectividades das ciclovias e/ou ciclorrotas. 

Assim, este trabalho visa avaliar as ações propostas para o Programa Cicloviário da RMGV desenvolvido pela 
Secretaria dos Transportes e Obras Públicas (SETOP), tendo como área de estudo a Região Central de Vila 
Velha. Adota-se como questão-problema: Em que medida as ações propostas pelo Programa Cicloviário da 
RMGV, para a área de estudo, atendem aos princípios de cidade cicloinclusiva? Com base na avaliação 
realizada são apresentados alguns apontamentos finais para orientar futuras ações de qualificação do 
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referido programa, no intuito de favorecer e fomentar o uso da bicicleta como meio de transporte, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 

A metodologia adotada foi executada em etapas, que envolvem: revisão bibliográfica para a fundamentação 
teórica e identificação dos critérios de análise do programa vinculados ao conceito de cidade cicloinclusiva; 
visitas de campo para coleta de dados e levantamento fotográfico; entrevista com responsáveis técnicos da 
Prefeitura de Vila Velha e do Governo do Estado do Espírito Santo, e com grupos de ciclo ativistas; 
desenvolvimento de diagnóstico da área de estudo focado nos aspectos da ciclomobilidade; avaliação das 
ações propostas pelo Programa Cicloviário da RMGV. 

UMA CIDADE CICLOINCLUSIVA 

Segundo o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP) Brasil (2017), uma cidade 
cicloinclusiva é aquela que integra a bicicleta de forma efetiva como modo de transporte em seu sistema de 
mobilidade, sendo necessária a adoção de um conjunto de estratégias que incluam a criação de uma rede 
cicloviária contínua, conectada, segura e confortável; a redistribuição do espaço viário; a adoção de medidas 
de desestímulo ao uso do automóvel; e a integração da bicicleta com outros modos de transporte. Com base 
nesta metodologia desenvolvida pelo ITDP (2017) definem-se alguns aspectos principais para avaliação das 
ações do PC-RMGV, conforme segue.    

Criar uma rede cicloviária  

Para implementar uma rede cicloviária contínua, conectada, segura e confortável é necessário considerar 
aspectos como o dimensionamento adequado das infraestruturas, a continuidade da rota para que o 
deslocamento seja direto, sem a necessidade de realizar muitos desvios para chegar ao destino, e prever 
pavimentação e drenagem de águas pluviais adequados garantindo segurança e conforto. 

Interseções, cruzamentos, paradas de ônibus e estacionamentos dificultam a circulação dos ciclistas, pois 
comprometem a continuidade dos percursos, seja em ciclovias, ciclofaixas e em faixas compartilhadas. Por 
isso, o desenho das interseções necessita de atenção especial a fim de reduzir conflitos de conversão e 
melhorar a visibilidade dos ciclistas pelos motoristas, sendo necessário incorporar elementos como pintura 
do pavimento, sinalizações horizontais e verticais, e aplicar medidas de moderação de tráfego. 

O desenho das tipologias viárias deve ser pensado para evitar conflitos com abrigos de pontos de parada de 
transporte coletivo, mantendo a continuidade do percurso destinado aos ciclistas, prevendo espaço de 
espera para os passageiros suficiente para que eles não tenham que aguardar a chegada do transporte 
coletivo sobre a infraestrutura cicloviária e não obstruir a visibilidade entre ciclistas e pedestres. 

Ainda, visando incentivar usuários, o projeto deve considerar a implantação de áreas de estacionamento 
para bicicletas adequados, seguros e protegidos. Para curtas permanências, devem ser instalados paraciclos, 
de preferência em áreas bem iluminadas, próximos às rotas de circulação de ciclistas e em locais visíveis, 
como em acessos a estabelecimentos comerciais e de serviço. Outra opção, para longas permanências, são 
os bicicletários, podendo ser gratuitos ou pagos, e com vigilância, além de oferecer serviços adicionais, assim 
como armários e vestiários para acomodar as diversas necessidades dos usuários. 
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Deve-se considerar um sistema com estações de compartilhamento público de bicicletas, localizadas perto 
de estações e/ou terminais de transporte coletivo, e dos centros de interesse, a fim de fomentar a integração 
entre o modo cicloviário, o transporte coletivo e os espaços públicos e as centralidades urbanas, promovendo 
uma alternativa de deslocamento aos cidadãos. 

Visando a melhoria da experiência do ciclista, é necessário criar um ambiente agradável por onde as pessoas 
se desloquem, com mobiliário urbano adequado, paisagismo e arborização, a fim de proporcionar 
sombreamento e consequente conforto térmico. É possível ainda oferecer, por meio de projeto e 
regulamentações, comodidades e serviços, como a instalação de oficinas de reparo, banheiros e bebedouros 
públicos. Ao qualificar a iluminação pública e incentivar fachadas ativas, especialmente em locais 
considerados perigosos, confere-se vida e movimento mais constantes na rua, refletindo em mais 
atratividade e percepção de segurança. Essas medidas atingem a todos, independentemente do gênero, 
porém, tem um impacto positivo na escolha, no conforto e na segurança dos deslocamentos das mulheres, 
já que essas são mais vulneráveis a assaltos e agreções.  

É importante introduzir também um sistema de sinalização, funcional e coerente, específico para pedestres 
e ciclistas, principalmente próximos aos terminais de ônibus, para informar distâncias cicláveis até outras 
rotas acessíveis e pontos de interesse, como praças, parques e polos de comércio e serviço. 

Redistribuir o espaço viário  

Na maioria das cidades, as ruas constituem a maior porcentagem de propriedade pública, e este espaço deve 
ser distribuído de forma equitativa entre as necessidades dos diferentes usuários das ruas. Porém, o que se 
nota, na maioria das cidades brasileiras, é um desequilíbrio na distribuição destes espaços, que são 
largamente ocupados e dedicados aos veículos motorizados, em especial aos automóveis particulares. 

A rápida saturação das redes viárias é um mal comum as grandes cidades brasileiras. Essa crise da mobilidade 
urbana deve ser encarada como uma oportunidade para que o espaço público seja redistribuído de forma 
mais democrática, utilizando-o de forma mais eficiente para servir ao maior número de pessoas. Garantindo 
os direitos de utilização das vias para todos, independentemente do modo de transporte utilizado.  

A primeira opção quando se pretende destinar espaço para a criação de uma ciclofaixa ou ciclovia é realocar 
o espaço viário por meio da redução da largura das faixas veiculares, pois exige poucas intervenções e baixo 
custo, bem como a redução dos espaços de estacionamento em vias públicas. Concomitantemente, se faz 
necessário a implementação de medidas de moderação de tráfego, reduzindo a velocidade dos automóveis. 

Desestimular o uso do automóvel 

A implementação de medidas que atraiam os usuários de bicicleta precisa fazer parte de um conjunto de 
estratégias que envolvem a restrição ao uso do automóvel, com a intenção de mudar o padrão da mobilidade 
urbana, priorizando o movimento de pessoas e bens em relação ao de veículos, buscando administrar com 
eficiência os deslocamentos e todos os meios de transporte disponíveis, ao invés de ampliar a oferta de vias. 

A ideia é contar com incentivos positivos que atraiam usuários para meios de transporte sustentáveis e 
incentivos que desestimulem usuários de automóveis particulares. E para uma boa compreensão e aceitação, 
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é importante que, por meio de uma eficiente gestão da demanda de mobilidade, as medidas para afastar 
sejam combinadas e acompanhadas de medidas compensatórias para atrair. 

Assim, o desestímulo ao uso do transporte individual motorizado, seja limitando a circulação de carros, sua 
velocidade máxima, restringindo o espaço destinado a estacionamento, a adoção de parquímetros, pedágios 
urbanos e zonas com velocidade controlada (Zonas 301), dentre outras ações, é fundamental e eficaz para 
tornar uma cidade mais cicloinclusiva.  

Integrar a bicicleta a outros modais  

A integração entre os modos de transporte, por meio de uma rede em que as diferentes opções sejam 
complementares ao invés de concorrentes, pode ser a resposta para muitos dos desafios enfrentados hoje 
pelas cidades no que diz respeito à mobilidade. 

A integração modal da bicicleta com o transporte coletivo é relevante para atender viagens mais longas, 
especialmente em deslocamentos superiores a dez quilômetros, criando e possibilitando a continuidade de 
deslocamentos. Esta lógica segue o princípio da hierarquização modal, onde transportes ativos, ônibus ou 
qualquer modo de transporte podem se complementar, em uma rede de transporte integrada e eficiente em 
que as pessoas fazem suas escolhas baseadas na necessidade de cada deslocamento. Essa integração é 
eficiente pois otimiza os deslocamentos, reduzindo o tempo total de viagem para o passageiro e minimizando 
os impactos ambientais do sistema de mobilidade de uma cidade como um todo. 

Pedalar é mais eficiente do que caminhar. Uma pessoa saudável caminhando acessa, em cerca de dez 
minutos (considerando uma velocidade média de 5km/h), estações localizadas à 1km de seu ponto de 
origem. De bicicleta, ela aumenta consideravelmente seu acesso a outras estações de transporte, pois 
pedalando ela pode percorrer, no mesmo tempo, de 3 a 5km considerando uma velocidade média de 15 a 
20km/h (esta distância foi utilizada como referência para a definição da área de estudo). 

Então, a bicicleta, além de ser um meio de transporte independente, pode ser uma ferramenta poderosa 
para ampliar de forma significativa o alcance das pessoas a diferentes sistemas de transporte disponíveis. A 
garantia de que essa integração seja atraente e funcional para o usuário, depende do compromisso das 
cidades em desenvolver ações que promovam as condições necessárias para que os diferentes modos de 
transporte coexistam em harmonia, como tornar mais fácil o acesso de ciclistas as estações e terminais, 
contando também com elementos de apoio e estacionamento. 

A REGIÃO CENTRAL DE VILA VELHA E A AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO PC-RMGV 

A região de estudo está localizada na cidade de Vila Velha, município brasileiro do Estado do Espírito Santo e 
integrante da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), conformada pelos municípios de Vitória, 
Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana e Fundão. Vila Velha faz limite com Cariacica, Viana, Guarapari, e possui 
localização estratégica, há 5km de distância da capital capixaba, Vitória, com quem mantém suas principais 
atividades econômicas (IBGE, 2015) (Figura 1). 

                                                           
1 O conceito constitui a redução do volume de tráfego motorizado e redução de riscos de acidentes, através da imposição de uma 
velocidade limite de circulação de 30km/h, além de medidas ao nível do desenho urbano. 
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Figura 1: Localização estratégica da área de estudo com a capital, Vitória. 

Fonte: Acervo próprio, 2017 

Considerando a integração da bicicleta como modo complementar aos meios de transporte público e 
baseado nas pesquisas do ITDP (2017), que compara distâncias percorridas por ciclistas e pedestres para 
acessar estações e/ou terminais, adotou-se para este estudo uma área com raio de abrangência de 
aproximadamente 2,5km, com ponto central no Terminal de Vila Velha do Sistema TRANSCOL2, delimitado 
em função da distância média de deslocamento de um ciclista (Figura 1). Assim a área de estudo definida 
abrange maior parte da Região Administrativa 1 do município de Vila Velha - Grande Centro, pequena parcela 
da Região Administrativa 2 - Grande Ibes, e da Região Administrativa 3 - Grande Aribiri. 

A ocupação do município de Vila Velha foi bem lenta até o século XIX. A urbanização mais intensa do 
município ocorreu a partir da década de 70, com a implantação, na Grande Vitória, de projetos industriais de 
grande porte e infraestrutura de suporte, sobretudo projetos rodoviários e construção de pontes, a cidade 
passou a ter sua mobilidade estruturada sobre eixos viários que integram o sistema de âmbito estadual. Tais 
fatores dinamizaram a urbanização na cidade, gerando uma explosão demográfica, que praticamente 
multiplicou por 10 a população municipal em menos de 50 anos. 

 

                                                           
2 Sistema metropolitano de transporte coletivo integrado de estrutura tronco-alimentadora que funciona dentro da RMGV. O sistema 
transporta, via ônibus, passageiros dos sete municípios de abrangência. A operação é realizada por 12 empresas privadas e 
gerenciada pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV). 
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A população de Vila Velha cresceu a uma taxa média anual de 3,01% (de 1991 a 2000), enquanto na década 
seguinte (2000-2010) houve um crescimento de 1,84%. Com densidade demográfica de 1.973,59 hab/km², o 
município possui atualmente população estimada de 486.388 habitantes, da qual maior parte reside no 
perímetro urbano, principalmente na Região 1 que representa 30% da população do município (IBGE, 2010). 
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Vila Velha é de 0,800, considerado como alto, ocupando a 
2ª posição entre os 77 municípios do Espírito Santo (PNUD, 2010). Ainda segundo o Censo Demográfico IBGE 
(2010), grande parte dos residentes da Região 1 tem idade entre 15 a 64 anos, ou seja, população ativa, 
sendo esta região a que concentra maior número (39,5%) dessas pessoas. Os dados demonstram a maior 
dinâmica socioeconômica e consequentemente de mobilidade urbana nessa região administrativa. 

Os bairros Centro e Glória, onde se encontram maior concentração de comércios e serviços, exercem grande 
influência na economia do município de Vila Velha. O Polo de Moda Glória, grande setor empregatício, 
representa 7% do valor da arrecadação municipal, gerando emprego e renda diretos para 5.000 pessoas e 
indiretamente para 12.000 pessoas em todo o Estado, segundo informações da Associação dos Lojistas do 
Polo de Moda da Glória em Vila Velha, Uniglória (2013). A Glória também abriga a fábrica de chocolates 
Garoto, considerada um ponto turístico da cidade com grande relevância histórica e econômica, importante 
geradora de emprego, renda e turismo. E o bairro Coqueiral de Itaparica abriga hoje a sede da Prefeitura 
Municipal de Vila Velha atraindo atividades de comércio e serviços para o seu entorno, estimulando a 
formação de uma nova centralidade na cidade. 

A renda per capita média de Vila Velha cresceu 102,84% nas últimas duas décadas, passando de R$ 597,41, 
em 1991, para R$ 1.211,79, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 
3,79%. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços 
de agosto de 2010), passou de 15,63%, em 1991, para 4,27%, em 2010 (PNUD, 2010). Ou seja, a desigualdade 
de renda do município diminuiu. Segundo dados da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e 
Gestão (SEMPLA, 2013) do censo de 2010, a renda média dos moradores da Região 1 é de R$ 2.646,52, e está 
acima da média dos bairros do município de Vila Velha, que é de R$ 1.881,36. 

Vila Velha está localizada à altitude média de 4 metros acima do nível do mar. Seu relevo é 
predominantemente plano, com elevações rochosas de pequeno e médio porte, situados, principalmente, 
no litoral. São 32 quilômetros de litoral banhados pelo Oceano Atlântico. Possui duas bacias hidrográficas, 
do rio Guarapari e do rio Jucu. Este último é o principal rio que banha o município, nascendo na região serrana 
do Espírito Santo, em Domingos Martins, e desaguando no Oceano Atlântico, em território vila-velhense. 
Além disso, existem 45 quilômetros de canais abertos que cortam a cidade. No mapeamento socioambiental 
é possível identificar o Canal Bigossi e o Canal da Costa, que conformam de uma rede de canais e rios que 
cortam toda a cidade, mas que se apresentam muito degradados e pouco utilizados como elementos 
ordenadores do desenho e a mobilidade urbana da cidade (Figura 2).  

Além do clima, outro fator que favorece o uso da bicicleta como meio de transporte é o relevo. A poligonal 
em estudo contém grande potencial ambiental com a presença de Áreas de Preservação significativas no 
contexto urbano e metropolitano, como os Morros da Manteigueira e Jaburuna; Morro do Penedo, Morro 
do Convento da Penha e Morro do Moreno. Os demais locais da área de estudo, em geral, apresentam 
terrenos planos, propícios para a implantação de um sistema cicloviário (Figura 2). Todavia, apesar de todo 
este potencial ambiental o conjunto da cidade, em especial vias e espaços públicos, é árido, o percentual de 
espaços verdes e públicos infraestruturados para o convívio social é reduzido, assim como as vias municipais, 
carecem de arborização e paisagismo de qualidade. 
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Figura 2: Mapa de análise Socioambiental. 

Fonte: Acervo próprio, 2017 

A área de estudo apresenta uso do solo bastante diversificado pela própria condição de área central da 
cidade, o que acaba rebatendo na intensa mobilidade urbana. Vias arteriais e coletoras desenvolvem papel 
fundamental para a mobilidade urbana local e conexão com outros bairros de Vila Velha, e importante 
integração da área com a Região Metropolitana. O Polo de Moda Glória, a fábrica de chocolates Garoto, os 
comércios e serviços do Centro, a nova centralidade gerada no entorno da sede da Prefeitura de Vila Velha, 
a presença de dois grandes Shoppings (Praia da Costa e Vila Velha), a Universidade Vila Velha (UVV) e o 
turismo gerado pelo Convento da Penha, ocasionam o aumento do fluxo de transeuntes e veículos e 
conformam os principais polos geradores de tráfego da área de estudo. Um dos principais pontos críticos da 
mobilidade na área é a conexão com a capital, Vitória, que se dá apenas através da Terceira Ponte, não 
comportando a quantidade de veículos que a utilizam em horários de pico, como no início da manhã e final 
da tarde, ocasionando congestionamentos nas vias de acesso (Figura 3). 
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Figura 3: Mapa de análise de Fluxos de Veículos. 

Fonte: Acervo próprio, 2017 

Em acordo com a Lei de Mobilidade Urbana - nº 12.587/2012, que prevê a introdução da bicicleta como meio 
de transporte no sistema de mobilidade, o Estado do Espírito Santo iniciou em 2012 o desenvolvimento do 
Programa Cicloviário da Região Metropolitana da Grande Vitória (PC-RMGV), com o objetivo de elaborar 
políticas públicas e ações de gestão governamental para a promoção deste modal na mobilidade urbana da 
RMGV. A formulação deste Programa adotou como base, dados de pesquisas realizadas no Plano Diretor de 
Transporte Urbano da Grande Vitória (PDTU-GV, 2008), pesquisas realizadas pelo CREA-ES acerca do uso da 
bicicleta em 2004 e 2009, além de diagnósticos da infraestrutura existente realizados pela Secretaria de 
Estado dos Transportes e Obras Públicas (SETOP) em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) 
e Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB-GV) (LIMA, 2016).  

Ainda de acordo com Lima (2016), a proposta do programa é difundir e implantar projetos que promovam o 
uso das bicicletas como meio de transporte para curtas distâncias (2 a 5km) e como modal complementar às 
demais modalidades de transporte coletivo. O PC-RMGV apresenta cinco conjuntos de ações principais que 
são: execução de obras de novos trechos de ciclovias e ciclofaixas; revitalização, recuperação de pavimento 
e sinalização vertical e horizontal das ciclovias e ciclofaixas existentes; instalação de bicicletários e paraciclos 
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nos prédios públicos da administração estadual e nos terminais de integração do transporte coletivo da 
grande vitória; e promover a educação, comunicação e incentivo do uso das bicicletas. 

Assim, ainda segundo Lima (2016), os novos projetos viários em execução, ou já executados pelo Governo 
do Estado desde 2012, incluem a construção de ciclovias e/ou ciclofaixas, pretendendo interligar trechos 
fragmentados e criar anéis cicloviários metropolitanos, ligando os vários trechos das redes municipais 
existentes, com o objetivo de alcançar 200km de ciclovias e ciclofaixas interligadas. 

Uma primeira iniciativa no sentido de uma integração metropolitana cicloviária foi a implantação do ônibus 
GV Bike, que faz o trajeto entre os municípios de Vila Velha e Vitória (via Terceira Ponte), consiste em uma 
adaptação de dois ônibus padrão do sistema TRANSCOL com 17 vagas de bicicletas em seu interior, fazendo 
o transporte de um lado ao outro da ponte. 

Constatou-se, através de visitas em campo, que o GV Bike é bastante utilizado por ciclistas para motivos de 
lazer, esporte, e principalmente, estudo e trabalho. A demanda nos horários de pico é grande e ultrapassa a 
quantidade de vagas disponíveis, levando os passageiros a colocarem as bicicletas soltas umas sobre as 
outras. Além disso, não existe estrutura adequada para os pontos dos ônibus (Figuras 4). 

 
Figura 4: Ônibus com lotação acima da disponibilizada. 

Fonte: Acervo próprio, 2017 

Visando atender a demanda dos ciclistas e fomentar o uso das bicicletas por servidores públicos, estudantes 
das escolas estaduais e público em geral que utilizam os serviços públicos prestados pelo Estado, o programa 
promete instalar bicicletários e paraciclos nos prédios públicos; além de melhorar a infraestrutura dos 
bicicletários dos terminais de ônibus, disponibilizando mais vagas e maior acessibilidade, localização próxima 
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ao acesso de pedestres, e instalação de coberturas e de cercados, para evitar furtos, objetivando promover 
a integração multimodal ônibus-bicicleta (LIMA, 2016). 

Porém, até a data desta pesquisa, é possível identificar que não houve melhoria na infraestrutura dos 
bicicletários dos terminais de ônibus, tampouco do seu entorno. Possuem vagas insuficientes para a 
demanda, com paraciclos em condições precárias, sem cobertura e sem controle de acesso, vulneráveis a 
furtos. Além disso, o entorno dos terminais não possui conexão com a rede cicloviária dificultando a 
integração entre os modais de transporte.  

A fim de universalizar a comunicação e orientar os ciclistas para deslocamentos mais seguros no ambiente 
urbano, a coordenação da SETOP, em parceria com o IJSN e grupos de ciclo-usuários e cicloativistas, 
desenvolveu o mapa de bolso Ciclorrotas (2014). O material apresenta o mapeamento de tipologias 
cicloviárias implantadas nos municípios da RMGV e propõem ciclorrotas adequadas, com o objetivo de 
indicar as melhores rotas para o deslocamento dos ciclistas. 

 
Figura 5: Mapa Cicloviário PC-RMGV. 

Fonte: Acervo próprio com base no mapa de bolso Ciclorrotas (2014), 2017 
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O referido mapa serve como referência para o estudo da área pré-estabelecida desta pesquisa, a fim de 
avaliar o sistema cicloviário existente e as rotas sugeridas para o município de Vila Velha. Neste mapa 
proposto as ciclorrotas adequadas são vias que apresentam menor volume de tráfego, veículos circulando 
em menor velocidade, maior qualidade na infraestrutura viária, e melhores condições de segurança e 
conforto. Tal definição está em acordo com as referências de cidade cicloinclusiva adotada este artigo, 
faltando somente apontar que essas vias devem receber sinalização específica (Figura 5). 

Para uma melhor avaliação das ciclorrotas propostas no PC-RMGV foi realizado o cruzamento das 
informações deste mapa com o de fluxos de veículos (Figuras 6), onde é possível identificar algumas 
incoerências nas ciclorrotas apontadas como adequadas pelo PC-RMGV (2014).  

 
Figura 6: Mapa Cicloviário PC-RMGV X Mapa de Fluxos de Veículos.  

Fonte: Acervo próprio com base no PC-RMGV (2014) e no PDM-VV (2007), 2017 

Além de não possuírem sinalização indicativa, vários trechos apontam percursos compartilhados com 
automóveis em vias arteriais e coletoras, onde as velocidades máximas permitidas são altas e favorecem o 
fluxo rápido e intenso de veículos, colocando em risco a integridade física de ciclistas (Figuras 7). 
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Figura 7: Veículo com menos de 1,5m de distância na ultrapassagem, em via coletora, indicada como ciclorrota segura.  

Fonte: Acervo próprio, 2017 

Em alguns trechos das ciclorrotas indicadas, as vias não possuem pavimentação, ou estão em situação 
precária, com piso intertravado irregular e buracos, localizadas em vias com muros extensos, sem fachadas 
ativas e com pouca atividade de pessoas, tornando-as inseguras (Figuras 8). Outros indicam vias com 
declividades elevadas que dificultam o acesso por exigirem maior esforço físico dos ciclistas. 

 
Figura 8: Via indicada como ciclorrota, sem infraestrutura e insegura.  

Fonte: Acervo próprio, 2017 
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Foi avaliado também a integração do PC-RMGV com as ações municipais. Segundo a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha (SEMDU, 2017), encontra-se em andamento a 
elaboração do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade (PlanMobVV), um instrumento de 
planejamento estratégico da mobilidade urbana e um dos planos setoriais determinados pelo PDM-VV 
(2007), com previsão de conclusão para agosto de 2018. Desta forma, o município ainda não apresenta um 
planejamento específico relacionado a ciclomobilidade, são identificadas ações pontuais. 

A SEMDU, além das diretrizes do PDM vigente, dispõe de projetos e propostas pontuais consolidados ao 
longo dos tempos e das gestões. Entre as ações propostas estão, além da construção de uma rede cicloviária, 
a implantação de paraciclos estruturados nos principais pontos de destino das viagens e nos pontos de 
integração com outros modais de transporte, a realização de campanhas de conscientização para as 
vantagens do uso do transporte não-motorizado e a oferta de serviços de locação de bicicletas (Figura 9). 

 
Figura 9: Mapa Cicloviário PMVV. 

Fonte: Acervo próprio com base nos projetos e propostas consolidadas pela PMVV, 2017 

Conforme figura 9, é possível identificar que a rede existente, com ciclovias/ciclofaixas bidirecionais, serve o 
trânsito entre os bairros localizados na orla, o comércio da Av. Champagnat, o Polo de Moda Glória e a Rua 
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Jair de Andrade, mas é deficiente no acesso a outros bairros e a áreas adensadas importantes geradoras de 
tráfego. Possui trechos sem conexão uns com os outros, principalmente a ciclovia da Glória, onde, para 
continuar seu trajeto, os ciclistas precisam compartilhar vias com outros veículos ou transitar por calçadas 
em meio a pedestres. Além de não dar acesso a terminais de ônibus, ponto do GV Bike, parques e praças. 

A ciclovia da Avenida Carlos Lindemberg possui infraestrutura segregada do leito carroçável, mas sem 
qualquer sinalização, faltando complemento de trecho crítico de 500m. Nesta avenida juntamente com as 
ciclovias da avenida Carlos Lindemberg e ruas Jerônimo Monteiro e Champagnat existe alto conflito com a 
circulação de pedestres, sobretudo próximo a pontos de ônibus. Em alguns trechos a ciclovia fica mais 
estreita ou encontram-se postes, hidrantes e bueiros no meio do percurso. Na rua Jair de Andrade as paradas 
dos ônibus localizam-se junto à ciclofaixa, criando um intervalo crítico. 

De forma geral, as ciclovias/ciclofaixas necessitam de manutenção na pintura e na sinalização horizontal, 
além da retirada de postes do meio das ciclovias (Figura 10) e nivelamento do piso, pois são encontrados 
buracos, que podem provocar quedas, e desníveis, que favorecem o surgimento de poças de água quando 
chove. Há poucos paraciclos e bicicletários, o que condiciona os usuários a estacionar e amarrar suas 
bicicletas em postes, placas, grades e outros mobiliários urbanos. A falta de arborização ou elementos que 
produzam sombra, em quase todo o percurso, e a iluminação ineficiente de alguns trechos tornam os trajetos 
desagradáveis e inseguros. O trecho que gera maior insegurança é o do Canal Bigossi, pois além de apresentar 
as falhas já citadas, o entorno é de predominância residencial com muros contínuos e extensos, sem a 
presença de comércios, serviços e equipamentos no térreo (Figura 11). 

 
Figura 10: Poste localizado no espaço destinado a ciclovia e falta de arborização. 

Fonte: Acervo próprio, 2017 

 
Figura 11: Ciclovia no Canal Bigossi. 

Fonte: Acervo próprio, 2017 
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Nota-se elevada insegurança em interseções e cruzamentos, com falta de sinalização indicativa da existência 
de ciclovias/ciclofaixas, e onde existem semáforos, a maioria não disponibiliza de tempo necessário para a 
travessia de ciclistas e pedestres. Podem ser evidenciados sinais comportamentais, como ciclistas 
compartilhando vias, na contramão, a falta de respeito de motoristas que estacionam carros e trafegam com 
motocicletas em vias destinadas as bicicletas, e outros motoristas que não mantém a distância mínima de 
1,5m do ciclista, muitas vezes usando a direção ofensiva para coagi-los. 

A fim de estimular viagens curtas, oportunizar o lazer, e dinamizar a economia e o turismo local, a PMVV 
assinou contrato para a implantação do programa de compartilhamento de bicicletas, o “Bike VV”, que conta 
com 200 bicicletas que podem ser alugadas em 20 pontos do município. Porém, é possível identificar maior 
concentração de estações de compartilhamento na orla, o que privilegia apenas os bairros próximos, e gera 
um uso maior de bicicletas para o lazer e esporte, deixando reprimida a demanda de uso para o trabalho e 
atividades do cotidiano. Outro ponto observado, é a ausência de integração com o sistema de 
compartilhamento de bicicletas já implantado em Vitória, impossibilitando que o usuário sair de Vila Velha e 
deixe a bicicleta em Vitória, e vice versa. 

Além disso, os principais shoppings centers da região, tomando consciência da demanda e reivindicação de 
usuários de bicicletas, disponibilizaram bicicletários em locais abrigados, com paraciclos adequados, 
contando com monitoramento e controle de entrada e saída. 

Diante do diagnóstico levantado, pode-se concluir que ainda há aspectos relevantes a serem tratados afim 
de oferecer aos usuários uma rede cicloviária contínua e conectada, que seja confortável e transmita 
segurança, principalmente favorecendo o acesso aos terminais de ônibus, afim de promover a integração 
com o transporte coletivo criando mais possibilidades de acesso à cidade. Tais medidas são voltadas para 
atrair e suprir uma demanda reprimida de ciclistas, sendo necessário ainda, como medida compensatória, 
incentivos que desestimulem usuários de automóveis particulares. Além disso, faz-se necessário o redesenho 
viário para que os espaços das vias sejam distribuídos de forma equitativa, atendendo as necessidades dos 
variados usuários. 

É fundamental o envolvimento de atores políticos, do setor privado e da sociedade civil nesse processo para 
a construção de uma cidade cicloinclusiva, onde o uso da bicicleta como meio de transporte seja favorável e 
cumpra seu papel na promoção do desenvolvimento sustentável e mais humanizado das cidades nos 
aspectos ambientais, sociais e econômicos, proporcionando maior mobilidade e acessibilidade à população.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou compreender a mobilidade urbana, os conflitos que a envolvem com a crise do modelo 
de mobilidade baseado no automóvel individual e sua relação com a ciclomobilidade. 

Observou-se que o fomento da bicicleta como meio de transporte é um importante passo para desenvolver 
uma mobilidade urbana sustentável que visa a inclusão social, a proteção do meio ambiente e o avanço 
econômico. Pois a bicicleta é um equipamento de propulsão humana de baixo custo que não emite 
poluentes, capaz de ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho, lazer, equipamentos 
públicos e serviços existentes nas cidades. 
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Este tem sido um tema bastante abordado pela sociedade civil, cicloativistas, gestores políticos e nos meios 
acadêmicos, afim de buscar soluções que gerem mais acessibilidade, conforto e segurança para os usuários 
desse meio de transporte e incentive outras pessoas ao seu uso. 

No Brasil, políticas públicas têm incluído leis e planos que regulamentam o uso deste modal e dão diretrizes 
para a implementação de programas de mobilidade por bicicletas. E em concordância com a Lei Nacional da 
Mobilidade Urbana, o governo do Estado do Espírito Santo, por meio da SETOP, realizou o Programa 
Cicloviário da Região Metropolitana da Grande Vitória, onde traçou como meta ações para o fomento da 
ciclomobilidade. 

Através desta pesquisa, que adotou a Região Central de Vila Velha como estudo de caso, foram avaliadas as 
ações já propostas pelo Programa Cicloviário da RMGV, e de acordo com as potencialidades e fragilidades 
identificadas no diagnóstico desta área, é possível propor um plano de ações futuras para a qualificação do 
programa. 

Dentre tal conjunto de ações complementares, pode-se destacar a ampliação da infraestrutura cicloviária 
através de implantação de novas rotas e conexões, estabelecendo as tipologias mais adequadas para cada 
tipo de via, afim de proporcionar uma rede segura, confortável, contínua e conectada. 

Para incentivar a relação da população com os espaços públicos, é viável a criação de uma Rota Verde com 
tratamento paisagístico, mobiliário urbano adequado, como paraciclos e bebedouros, e sinalização 
informativa, conectando parques, praças, orla e polos de comércio e serviço, favorecendo a humanização do 
espaço urbano, com conforto térmico e ambiental para a região. 

A qualificação dos acessos aos terminais de ônibus e ponto do GV Bike e a reativação do sistema aquaviário 
na Grande Vitória são ações estratégicas para viabilizar a integração modal e o acesso aos outros municípios 
da RMGV, principalmente a capital. 

Como forma de desestímulo ao uso do transporte individual motorizado, pode-se incluir no planejamento a 
aplicação de estacionamento rotativo nas principais zonas atrativas e geradoras de tráfego. 

Outra estratégia considerável é a redistribuição dos espaços das vias, pois ao alargar calçadas e faixas de 
serviço eliminando, quando oportuno, faixas de estacionamento e/ou reduzindo faixas de rolamento, além 
de democratizar o espaço público, reduz-se a velocidade dos veículos, minimizando os riscos de acidentes e 
fatalidades. 

Assim, com a adoção desse conjunto de estratégias, é possível tornar a cidade cicloinclusiva, onde a bicicleta 
é integrada de forma efetiva como modo de transporte em seu sistema de mobilidade. 
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CICLOVIAS, PEDESTRES E ESPAÇOS PÚBLICOS: ANÁLISE DE TRÊS 

ESPAÇOS LIVRES DE CIRCULAÇÃO EM SANTA MARIA - RS 

BICYCLE PATHS, PEDESTRIAN AND PUBLIC SPACES: ANALYSIS OF THREE FREE SPACES OF 
CIRCULATION IN SANTA MARÍA - RS  

CARRILES BICI, PEATONES Y ESPACIOS PÚBLICOS: ANÁLISIS DE TRES ESPACIOS LIBRES DE 
CIRCULACIÓN EN SANTA MARÍA – RS 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
O proposito deste trabalho consiste em apresentar, caracterizar e analisar a percepção dos pesquisadores e dos usuários 
com relação à três espaços livres de circulação multimodal (não motorizado) da cidade de Santa Maria, Rio Grande do 
Sul, Brasil, com o intuito de entender as dinâmicas de apropriação e utilização do espaço em relação a mobilidade e à 
infraestrutura. O estudo é fundamentado e complementado por teorias e interpretação da mobilidade da cidade, para 
contextualizar os espaços livres de circulação do caso de estudo, permitindo melhor compreender seu papel atual e 
potencialidades futuras, de maneira a contribuir com possíveis propostas para o setor, bem como agregar 
conhecimentos às investigações na temática. A metodologia empregada ampara-se em uma pesquisa quantitativa de 
interação do tipo survey, desenvolvida in loco, com os usuários dos espaços de circulação da Ciclovia da Av. Hélvio Basso, 
do Canteiro da Av. Rio Branco, e da Pista Multiuso da UFSM. Os resultados apresentam-se através de gráficos 
comparativos com diferentes atributos, tais como: frequência de uso, tipos de atividades/padrões de uso e 
sociabilidade. A partir de uma análise crítica torna-se possível, entre outros resultados, identificar que a localização, o 
domínio e os atributos dos respectivos estudos de caso interferem na relação dos usuários com esses lugares. 
PALAVRAS-CHAVE: circulação; mobilidade; espaços livres; percepção; análise. 

ABSTRACT: 
The purpose of this work is to present, characterize and analyze the users and researchers perceptions regarding three 
free spaces of multimodal (non motorized) circulation of the city of Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brazil, in order to 
understand the dynamics of appropriation and use of space in relation to mobility and infrastructure. The study is based 
on and complemented by theories and interpretation of the city's mobility, in order to contextualize the free circulation 
spaces of the case study, allowing a better understanding of its current role and future potentialities, in order to 
contribute with possible proposals for the sector, as well as knowledge to the investigations in the thematic. The 
methodology used is based on a quantitative survey interaction, developed in loco, with the users of the circulation 
spaces: bicycle paths of Av. Hélvio Basso, the central building site of Av. Rio Branco, and the Multipurpose Track of UFSM. 
The results are presented through comparative graphs with different attributes, such as frequency of use, types of 
activities / patterns of use and sociability. From a critical analysis it is possible, among other results, to identify that the 
location, the domain and the attributes of the respective case studies interfere in the relation of the users with these 
places. 
KEYWORDS: circulation; mobility; free spaces; perception; analyze. 

RESUMEN: 
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El propósito de este trabajo consiste en presentar, caracterizar y analizar la percepción de los investigadores y de los 
usuarios con relación a tres espacios libres de circulación multimodal (no motorizados) de la ciudad de Santa Maria, Rio 
Grande do Sul, Brasil, con el propósito de entender las dinámicas de apropiación y utilización del espacio en relación con 
la movilidad y la infraestructura. El estudio es fundamentado y complementado por teorías e interpretación de la 
movilidad de la ciudad, para contextualizar los espacios libres de circulación del caso de estudio, permitiendo mejor 
comprender su papel actual y potencialidades futuras, de manera a contribuir con posibles propuestas para el sector, 
así como agregar conocimientos a las investigaciones en la temática. La metodología empleada se ampara en una 
investigación cuantitativa de interacción del tipo survey, desarrollada in loco, con los usuarios de los espacios de 
circulación de la Ciclovia de la Av. Hélvio Basso, del Canteiro de la Av. Rio Branco, y de la Pista Multiuso de la UFSM. Los 
resultados se presentan a través de gráficos comparativos con diferentes atributos, tales como: frecuencia de uso, tipos 
de actividades / patrones de uso y sociabilidad. A partir de un análisis crítico se hace posible, entre otros resultados, 
identificar que la localización, el dominio y los atributos de los respectivos estudios de caso interfieren en la relación de 
los usuarios con esos lugares. 
PALABRAS-CLAVE: circulación; movilidad; espacios libres; la percepción; análisis. 
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INTRODUÇÃO 

A mobilidade está no centro da vida social, interfere e é interferida por todas as outras práticas da vida 
cotidiana, e é onde a apropriação do espaço se torna possível e se materializa por meio da circulação. Neste 
sentido é dada a importância de estudar os espaços de circulação, visto que interferem diretamente na 
relação dos usuários com o meio, e na dinâmica das cidades. Desta forma, este artigo consiste em apresentar, 
caracterizar e analisar a percepção dos pesquisadores e dos usuários com relação à três espaços livres de 
circulação multimodal (não motorizado) da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, com o intuito 
de entender as dinâmicas de apropriação e utilização do espaço em relação a mobilidade e à infraestrutura. 

A pesquisa organiza-se em três etapas: um estudo de fundamentação teórica complementado pela 
interpretação da mobilidade da cidade de Santa Maria – RS; a contextualização dos espaços livres de 
circulação do caso de estudo, permitindo melhor compreender seu papel atual e potencialidades futuras, de 
maneira a contribuir com possíveis propostas para o setor, bem como agregar conhecimentos às 
investigações na temática; e a etapa operacional para a coleta de dados in loco pelos pesquisadores junto a 
usuários dos espaços de modo a gerar análises e identificar diretrizes gerais de planejamento. 

Os dados resultam da aplicação de uma metodologia de pesquisa quantitativa de interação do tipo survey, 
desenvolvida in loco, com os usuários dos espaços de circulação da Ciclovia da Av. Hélvio Basso, do Canteiro 
da Av. Rio Branco, e da Pista Multiuso da UFSM. A apresentação dos resultados dá-se através de gráficos 
comparativos com diferentes atributos, tais como: frequência de uso, tipos de atividades/padrões de uso e 
sociabilidade. A partir de cada atributo são realizadas análise críticas e comparativas, a partir das quais torna-
se possível, entre outros resultados, identificar as dinâmicas de apropriação e utilização destes espaços de 
circulação nos critérios de mobilidade e infraestrutura, que interferem na relação dos usuários com esses 
lugares. 

A coleta de dados e os resultados contidos neste artigo pretendem ainda contribuir com a rede de pesquisa 
nacional desencadeada pelo grupo QUAPÁ–SEL (Quadro do Paisagismo no Brasil – Sistemas de Espaços 
Livres) que visa aprofundar as discussões entre os seus diversos núcleos de pesquisa os quais ocupados com 
os espaços livres urbanos das cidades do Brasil.  

MOVIMENTO, MOBILIDADE E CIRCULAÇÃO 

Conforme Caccia (2015), o cotidiano é um constante movimento, seja de pessoas, tempo ou informações, 
onde em qualquer ação que um indivíduo realize no espaço ele precisa se deslocar imprescindivelmente. 
Com isso pode-se dizer que a mobilidade está no centro da vida social, de forma transversal à todas as outras 
práticas da vida cotidiana, e é por meio da circulação que a apropriação cotidiana do espaço se torna possível 
e se materializa, através dos diversos meios de locomoção, desde um simples caminhar, passando pelo uso 
de bicicletas, a qualquer veículo motorizado ou não, de uso individual ou coletivo. Neste sentido, para fins 
deste trabalho, considera-se que os espaços de circulação são espaços públicos livres, onde o direito de ir e 
vir é total. 

O que muda é que a posição geográfica instantânea de um indivíduo compreende a partir 
de agora uma parte crescente de escolhas, uma margem de manobra ampliada, graus de 
liberdade mais numerosos. A liberdade se imiscuiu nos nossos espaços. Para ninguém, 
dissemos anteriormente, esta liberdade é total. Para quase ninguém, ela é nula. Na maior 
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parte dos casos há a escolha estratégica de uma opção em detrimento de outra, arbitragem 
às vezes dolorosa – por exemplo, entre o tamanho da habitação e sua localização – mas 
consistente. [...] A principal novidade nas nossas relações ao espaço não se constitui assim, 
propriamente, no crescimento das mobilidades, mas na liberdade de movimento dos atores 
dessa mobilidade. (LEVY, 2002, p. 9) 

A estrutura da cidade no que se refere a mobilidade não chega a ser determinista, mas sem dúvida é criadora 
de possibilidades e limitações aos deslocamentos e meios de circulação de uso da população. E o modo como 
as pessoas escolhem ou são submetidas a se deslocar nas cidades afeta diretamente vários âmbitos do 
cotidiano urbano e individual. Pode-se dizer então que a mobilidade urbana influencia diretamente na 
qualidade de vida da população, afeta saúde física e psicológica, a economia, os fluxos, serviços, valorização 
imobiliária, condiciona o planejamento urbano, a vida cultural e a dinâmica da cidade. 

Cabe destacar que cada ator social possui um potencial de mobilidade que pode ou não se transformar em 
movimento (LEVY, 2001), ou seja, o simples fato da existência de espaços públicos de circulação por si só 
tampouco gera mobilidade, pois as pessoas não vão utilizar os espaços simplesmente porque eles existem, 
ou porque os planejadores gostariam que eles fossem utilizados (JACOBS, 2009). 

Pelo fato de a mobilidade influenciar de forma transversal em todos os tipos de práticas sociais, faz-se 
necessário compreender sua dinâmica antes de se realizar qualquer ação no espaço. E para isso antes é 
necessário entender os desejos e necessidades cotidianos das pessoas nas cidades, para então compreender 
como pensar e planejar estes espaços de uma forma mais saudável e humana. Neste norte, afirma-se que: 
“Uma distinção básica pode ser feita entre o movimento veicular e pedestre. Movimento baseado em carro 
é pura circulação; movimento de pedestres é a circulação, mas também permite o intercâmbio econômico, 
social e cultural” (CARMONA, 2010, p. 201). 

A MOBILIDADE E OS ESPAÇOS LIVRES DE CIRCULAÇÃO EM SANTA MARIA 

A cidade de Santa Maria está localizada na região central do Rio Grande do Sul e possui população de 277.229 
habitantes (264.545 habitantes urbanos e 12.684 rurais) com área municipal de 1.781,8 km², sendo assim, 
com uma densidade 149,0 hab/km², é caracterizada como de médio porte (FEE, 2016). Em função do 
crescimento econômico amparado no setor de serviço público federal (referente à Universidade Federal de 
Santa Maria e ao Exército Brasileiro), a cidade tornou-se um polo regional nos serviços de saúde, defesa e 
educação, o que inevitavelmente concorreu para a atração populacional. Com isto, a falta de planejamento 
e gestão urbana acentua-se no déficit de infraestrutura, desde recolhimento e tratamento do esgoto 
sanitário a mobilidade e equipamentos comunitários, por exemplo. Neste sentido, a carência de espaços e 
meios de circulação alternativos qualificados à apropriação cotidiana do espaço ou minimamente 
fundamentais para a vida social, fica aquém do necessário para o bem-estar da população, realidade essa 
comum a muitas cidades brasileiras. 
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Segundo o Instituto de Planejamento de Santa Maria (IPLAM), através do Plano Diretor de Mobilidade Urbana 
de Santa Maria (PDMU), elaborado em 2013, uma pesquisa domiciliar realizada revela que os santamarienses 
realizam 577.272 deslocamentos diários, e com isso, o índice de mobilidade, calculado como o número de 
deslocamentos por pessoa por dia atinge o valor de 2,3 deslocamentos/pessoa. Esse valor é bem maior do 
que o registrado em São Paulo (1,95) e aproxima o comportamento de Santa Maria ao de cidades do sul da 
Europa, como Bilbao por exemplo, que tem um índice de 2,37 (Figura 1). Mas os meios de deslocamentos de 
Santa Maria estão longe dos padrões de sustentabilidade desejáveis: em Santa Maria, apenas 52,8% dos 
deslocamentos são feitos em modos considerados sustentáveis, a pé, em bicicleta, em transporte coletivo 
(Figura 1), já em Bilbao, conforme referenciado anteriormente, esse valor chega a 87,8% (enquanto o 
objetivo da União Europeia é de, no mínimo, 66,6% de deslocamentos em modos sustentáveis). 

Figura 1: Deslocamentos em Santa Maria - RS 
Fonte: IPLAM, 2013 

Os espaços livres de circulação de Santa Maria, constituem-se prioritariamente em ruas e avenidas, 
destinados à veículos motorizados, em sua maioria particulares ou de uso individual, deste modo, quase um 
40% dos deslocamentos são feitos com auto e um 28,2% deles são feitos como condutor o que revela um 
alto índice de uso de carro individual para o deslocamento (Figura 2). Estes dados demonstram o alto índice 
de motorização de Santa Maria. 

 Figura 2: Conduções dos deslocamentos em Santa Maria – RS 
Fonte: IPLAM, 2013 
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CARACTERIZAÇÃO DOS TRÊS ESPAÇOS LIVRES DE CIRCULAÇÃO  

Com intuito de apresentar sua caracterização e contextualização em relação à cidade de Santa Maria, serão 
descritos brevemente os espaços: Canteiro Central da Avenida Rio Branco, Ciclovia da Avenida Hélvio Basso 
e Pista Multiuso da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), localizados na figura 3. 

Figura 3: Localização dos Casos de Estudo na cidade de Santa Maria 
Fonte: Bing Maps – editado pelos autores, 2018 

A escolha destes espaços tem como principal característica comum, o fato de possuírem uma configuração 
multimodal que visa atender à demanda de circulação, constituindo-se como outra opção para além da 
veicular (motorizada). Eles estão localizados em bairros diferentes e não possuem conexão entre si, nem com 
demais circuitos de mobilidade não veicular, e, portanto, possuem características próprias dentro da 
categoria de espaços livres de circulação. 

Canteiro Central da Avenida Rio Branco 

No início do século XX, Santa Maria se tornou o principal polo ferroviário do estado, conforme relata o 
historiador João Rodolfo Amaral Flôres (2007 apud Nunes 2013, p. 41). A importância da consolidação da 
Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS) na cidade refletiu-se em diversos impactos positivos para o 
crescimento município, como o desenvolvimento do entorno da estação principal e sua ligação até o centro 
pela atual Avenida Rio Branco. Nela instalaram-se vários equipamentos comerciais e de serviços, dando à 
avenida um caráter de centralidade e impulsionando a urbanização da área (FACCIN; ZANINI, 2013). A estação 
ferroviária já não transporta mais passageiros, porém a Avenida Rio Branco ainda abriga edificações 
referentes à época, como hotéis, igrejas e a antiga Escola de Artes e Ofícios Hugo Taylor (atualmente 
hipermercado Carrefour). Ela passou por um projeto de revitalização urbana, finalizado em 2012, onde a 
fiação aérea passou a ser subterrânea, novo mobiliário foi instalado, vegetação recuperada, comércio de 
ambulantes transferido à uma edificação própria para esse fim e pavimentação reconstruída. Ainda hoje a 
Avenida Rio Branco possui grande relevância com relação à malha urbana, pois foram nos seus arredores que 
se estabeleceu o centro comercial de maior movimento na cidade. 
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Com cerca de 1,5 km de extensão a Avenida abrange 7 quarteirões, e sua largura, incluindo passeio público, 
faixas de rolamento e canteiro central, diminui na direção sul-norte (figura 4). No ponto junto à Praça 
Saldanha Marinho, até o cruzamento com a Rua Venâncio Aires, sua largura é de cerca de 44 m, os passeios 
são largos, há faixa exclusiva para ônibus, dupla faixa de rolamento em ambos os sentidos, faixa de 
estacionamento e canteiro central. Já no ponto de cruzamento com a Rua Vale Machado, a Avenida se 
estreita (cerca de 31 m), que segue diminuindo até chegar a intersecção com a Rua Manuel Ribas já com 
pouco mais que 19 m e sem canteiro central. A partir deste ponto torna-se um viaduto que passa sob a linha 
férrea em direção à zona norte.  

Figura 4: Contexto da Avenida Rio Branco 
Fonte: Google Maps – editado pelos autores, 2018 

Ao longo de boa parte da Avenida Rio Branco estende-se Canteiro Central (figura 5), porém fragmentado 
entre si pelas vias que a cruzam, e com poucas ligações com faixa de pedestre para conectar o fim de um ao 
início de outro. No Canteiro se encontram uma edificação de apoio aos taxistas, bancos, lixeiras, pergolado, 
alguns monumentos, vegetação de médio e grande porte e também o Centro de Atendimento ao Turista. 

Figura 5: Ciclovia da Avenida Hélvio Basso 
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Santa Maria, 2017 
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Além do forte valor histórico do lugar, a partir do Canteiro Central da Avenida Rio Branco se tem uma das 
belas vistas de Santa Maria em direção a norte, para os morros que contornam e delimitam a cidade, 
destacando também sua importância na valorização da paisagem. 

Ciclovia da Avenida Hélvio Basso 

O desenvolvimento da Avenida Hélvio Basso surgiu no início do século XX a partir da antiga Estrada da 
Cancela, vinda de São Sepé, sendo que os primeiros loteamentos surgiram apenas na década de 1960 
(SALOMONI, 2008). Hoje ela é uma via expressa que liga a zona sul ao centro de Santa Maria pelo lado oeste 
do município, e compreende ao trecho entre o final da Avenida Nossa Sra. Medianeira e a rótula que 
interseciona BR-158, BR-287 e BR-392. Possui uma extensão de cerca de 1,6 km, onde a maior largura da via 
compreende cerca de 31 metros, enquanto que em segmentos mais estreitos a largura é de 
aproximadamente 17 metros (figura 6).  

Anteriormente, a Avenida Hélvio Basso foi caracterizada como uma via de ligação com um grande número 
de vazios urbanos em seu entorno. Então, com o intuito de formatar um anel viário que busca desviar o 
tráfego do centro da cidade, entre os anos 1980 e 1990, foi concluída a atual configuração de Vias desta 
Avenida (SALOMONI, 2008). 

Figura 6: Contexto da Avenida Hélvio Basso 
Fonte: Bing Maps – editado pelos autores, 2018 

Desde então, intensificou-se a instalação de edificações de usos industriais, institucional e de comércio 
varejista e de atacado, porém seu caráter eixo de fornecimento de serviços se confirmou no início dos anos 
2010, quando a obra de duplicação da via foi finalizada e assim, consolidada uma das perimetrais de 
composição da cidade. Com a duplicação, além de a Avenida passar a conta com duas pistas em cada sentido, 
foram estabelecidos recuos para paradas de ônibus, faixas de estacionamento em alguns trechos, canteiro 
central vegetado e uma ciclovia junto ao canteiro central, com pistas em ambos os lados. 
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Poucos fragmentos da avenida possuem passeio, isso contribui para que os interessados em realizar 
atividades físicas, como caminhada e corrida, se utilizem da ciclovia. Entretanto, por se tratar de uma via 
expressa com velocidade de 60 km/h, a separação da ciclovia para as faixas apenas por uma mureta de 
concreto (de cerca de 10 cm de largura) pode ser vista como insegura pelos seus usuários (figura 7).  

Figura 7: Ciclovia da Avenida Hélvio Basso 
Fonte: Autores, 2018 

Demarcada em vermelho em sua faixa de circulação e nos momentos de interseção com os retornos que 
cruzam a avenida ou passagem junto às faixas de segurança, a Ciclovia da Avenida Hélvio Basso possui 
aproximadamente 1,00 m de largura em cada um dos sentidos e segue por aproximadamente 1,5 km. Porém 
é identificada como um fragmento pertencente a um sistema cicloviário deficitário na cidade, visto que 
devido a sua falta de conexão com demais espaços de circulação semelhante, não tem se consolidado como 
incentivo a mobilidade através esse meio de transporte em Santa Maria. 

Pista Multiuso da Universidade Federal de Santa Maria 

Para a Cidade de Santa Maria, a criação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi um grande marco, 
pois consistia na primeira universidade pública instalada no interior do estado e com isso, incentivo ao 
desenvolvimento local e regional (SALAMONI, 2008). Neste sentido, a implementação do Campus da UFSM, 
na década de 1960, e em seguida, na década de 1970, a inauguração da Base Aérea de Santa Maria, ambos 
em Camobi1, trouxeram consigo novos loteamentos para a região leste de Santa Maria, impulsionando o 
crescimento e desenvolvimento do bairro, que é atualmente o maior da cidade conforme o censo do IBGE 
(2010). Conforme dados disponibilizados pela UFSM (2018), a universidade possui 30.332 alunos distribuídos 
em 269 cursos no primeiro semestre de 2018. Desses, quase 80% estudam no campus em Camobi, estando 
os demais locados no campus do Centro ou em campi de outras cidades. Além dos prédios institucionais, 
estão localizados no campus prédios residenciais para os alunos, hospital, agências bancárias, dos correios, 
posto de gasolina, creche e outras edificações de serviços e apoio. Os espaços livres são compostos por 

                                                           
1 Anteriormente denominado Distrito de Camobi, agora já pertencente ao perímetro urbano da cidade como Bairro 
Camobi 
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grandes áreas verdes gramadas com conjuntos de arbóreas esparsas ou agrupadas, como o bosque próximo 
à reitoria (figura 8). 

Figura 8: Campus da UFSM 
Fonte: Google Maps – editado pelos autores, 2018 

Em 2014, teve início o projeto da Pista Multiuso da UFSM, com o objetivo primário de estender a ciclovia 
existente na Avenida Roraima para dentro do campus, oferecendo um deslocamento facilitado tanto para 
chegar até à universidade quanto para transitar dentro do câmpus. Porém, ao identificar que o uso da UFSM 
perpassa ao de instituição de ensino, tornando-se também um parque setorial que atende as demandas de 
lazer e recreação da cidade, foi elaborado um novo projeto pelo Laboratório de Paisagismo e Arquitetura do 
curso de Arquitetura e Urbanismo. As obras iniciaram em meados de 2015, quando foi completada a etapa 
inicial do percurso de 3 km, ligando o arco de acesso até o prédio da Reitoria (figura 9). 

Figura 9: Mosaico de imagens panorâmicas da Pista Multiuso da UFSM. 
Fonte: Acervo QUAPÁ-SEL - Núcleo Santa Maria, 2015. 
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A Pista Multiuso possui 3 metros de largura e é assim chamada pois conta com espaço compartilhado para 
uso de ciclistas, pedestres e acessibilidade para cadeirantes, e foi construída ao longo dos espaços gramados 
cruzando as vias locais do campus com faixas elevadas no mesmo nível da calçada. Além da pista, foram 
implantadas áreas de estar ao longo do percurso para tirar partido das visuais do lugar, do contato com o 
ambiente natural e para ajudar na consolidação do campus como parque setorial (figura 10). 

Figura 10: Contexto e configuração da Pista Multiuso da UFSM 
Fonte: Acervo QUAPÁ SEL Núcleo Santa Maria, 2016. 

Desde a construção da Pista Multiuso, a ocupação do campus da UFSM como área de lazer e recreação tem 
aumentado principalmente aos fins de semana. Há grande diversidade de usuários e atividades sendo 
realizadas na pista e áreas próximas, como atividades físicas, rodas de chimarrão e interação social entre 
amigos (figura 11). 

Figura 11: Pista Multiuso da UFSM 
Fonte: Autores, 2018 
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Alguns conflitos podem ser identificados devido ao caráter de espaço compartilhado, pois é necessária 
comunicação e tolerância no estabelecimento dessa nova forma de mobilidade alternativa, porém é provável 
que aos poucos os usuários passem a assimilar a característica e dinâmica desse espaço 

ANÁLISE QUANTITATIVA: ELABORAÇÃO METODOLÓGICA E PROTOCOLO DE APLICAÇÃO  

O método survey quantitativo visa captar diferentes informações oriundas da interação do entrevistador com 
os usuários a partir de questões de múltipla escolha, cujas respostas podem ser tabuladas com análises 
gráficas. Foram elaborados tópicos aos quais os usuários pudessem responder mediante apresentação de 
escolhas pré-estabelecidas, isto a fim de caracterizar variáveis sociais tais como: frequência de uso e tempo 
de permanência, forma de uso, tipos de atividade, tipos de interação social. 

O protocolo para a aplicação da pesquisa obedeceu aos seguintes parâmetros: Anos de aplicação: 2015 e 
2016; Meses: Abril, Maio, Junho e Julho; Dias: um dia da semana e um fim de semana a cada mês; Turnos: 
manhã (das 7:00h-11:59h) e tarde (das 12:00h-17:00h); Duração: 1 hora de aplicação do método, sendo o 
máximo de 10 questionários aplicados por pesquisador; Número de pesquisadores envolvidos: dois 
pesquisadores por local. Para a compilação de dados foram considerados 60 entrevistas de cada um dos 
espaços, totalizando em 180 entrevistados. 

RESULTADOS OBTIDOS  

Cada pergunta do método de pesquisa quantitativa de interação com o usuário gerou uma unidade de gráfico 
comparativo entre os espaços estudados, que confirma as análises apresentadas. Os resultados apresentados 
com relação ao questionário buscam trazer um panorama e entendimento geral da intensidade, forma e 
razões de utilização do espaço, bem como a maneira ocorrem as interações sociais, para a partir disso, 
construir um perfil do usuário de cada um destes espaços, identificando, confirmando e ratificando 
potencialidades e deficiências já caracterizadas anteriormente.  

Frequência de uso 

A análise da frequência de uso dos espaços de circulação é significativamente influenciada pelo fato de os 
casos de estudo estarem localizados em contextos de ocupação e uso do solo diferentes e com configurações 
formais distintas. Desta forma, os frequentadores de “1 – 3 vezes por semana” são a maioria quando se trata 
dos espaços da Pista Multiuso (55%) e da Ciclovia da Av. Hélvio Basso (71%), que possuem como uma de suas 
características a configuração de área para prática de atividades físicas, de forma muito mais expressiva a 
Ciclovia.  

Já o Canteiro da Av. Rio Branco possui 51% de púbico que frequenta o espaço “todos os dias”, devido a 
possuir uma configuração diferente das anteriores, mais voltada à circulação de comércio, estar e lazer, e 
além disso estar em um local de uso e ocupação do solo prioritariamente residencial e comercial, na área 
central da cidade, como um dos poucos lugares nesta região que ofereça estas características alternativas 
(figura 12). 
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Figura 12: Frequência de uso dos casos de estudo 
Fonte: Autores, 2018. 

Confirmando o objetivo principal destes espaços e suas características predominantes de circulação diária e 
alternativa modal, o gráfico seguinte apresenta quando o usuário entrevistado geralmente utiliza o espaço, 
e fica explícito a predominância em “dias de semana”, seguido dos “finais de semana” em todos três casos 
de estudo (Figura 13). 

Figura 13: Frequência de uso dos casos de estudo - Dias 
Fonte: Autores, 2018. 

O Canteiro da Av. Rio Branco é o mais evidente, com 64% dos usos em “dias de semana”, e 33% dos usos em 
“finais de semana”. Em segundo lugar, a Pista Multiuso apresenta 60% dos usos em “dias de semana”, e um 
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número mais expressivo de 40% nos “finais de semana”. Enquanto isso, a Ciclovia da Av. Hélvio Basso, possui 
cerca de 52% do seu uso durante os “dias de semana”, e 35% destinado aos “finais de semana”. 

Quanto analisa-se o horário em que o espaço geralmente é frequentado, se destaca a busca dos usuários 
pela Ciclovia da Av. Hélvio Basso (50%) no período do “entardecer – 17h às 20h”, seguido de 34% dos 
frequentadores da parte da “manhã – 6h às 11h" (Figura 14). A intensidade nos períodos de início e fim de 
expediente comercial, associada à frequência e dias de uso sugerem a busca do espaço para realização de 
alguma atividade. 

Figura 14: Frequência de uso dos casos de estudo - Horário 
Fonte: Autores, 2018. 

Já para os demais espaços, a maior procura acontece no período da “manhã – 6h às 11h”, cerca de 43%, em 
ambos, seguido do período da “tarde – 12h às 16h”, com 38% na Pista Multiuso e 34% no Canteiro da Av. Rio 
Branco. Tal característica mostra que a procura pelo espaço é mais constante e transpassa os ‘horários de 
pico’. 

Forma de utilização 

O tempo de permanência no espaço indica de forma subjetiva as razões de utilização do mesmo, bem como 
‘dá pistas’ quanto à intensidade de uso e agradabilidade do ambiente. Neste sentido, a permanência por 
“31min – 1h”, indicada em maior intensidade na Pista Multiuso (40%) e na Ciclovia da Av. Hélvio Basso (55%), 
associada a configuração destes dos espaços sugere o tempo médio de utilização para prática de atividades 
físicas, e este indicativo é reafirmado mais claramente quanto comparado ao apresentado no Canteiro da 
AV. Rio Branco (21%) que é bem mais baixo do que os anteriores.  

Outra característica interessante quanto ao tempo de permanência é demonstrada pelo indicativo que se 
destaca no Canteiro da Av. Rio Branco (40%) de permanência por “10-30min” que destaca o uso do espaço 
como de circulação, principalmente para com os usos das proximidades. Essa característica também é 
sobressalente nos demais casos de estudo da Pista Multiuso (25%) e da Ciclovia da AV. Hélvio Basso (20%). 
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Tais considerações reforçam a identidade destes lugares como espaços de circulação importantes à vitalidade 
na cidade de Santa Maria – RS (Figura 15). 

Figura 15: Forma de utilização – Tempo de permanência 
Fonte: Autores, 2018. 

A questão seguinte enfatiza o entendimento dos públicos que frequentam cada espaço. Os indicadores mais 
evidentes para os três espaços é o uso “sozinho”, com 33% do público da Pista Multiuso, 63% do público da 
Ciclovia da Av. Hélvio Basso, e 31% do Canteiro da Av. Rio Branco (Figura 16). 

Figura 16: Forma de utilização – Perfil do público frequentador 
Fonte: Autores, 2018. 
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Quanto aos tipos de atividade, em cada um dos casos de estudo, os entrevistados foram questionados sobre 
“por qual razão você utiliza este espaço”, e o questionário dispunha de diversas sugestões, além da opção 
“outros” para casos omissos à metodologia aplicada. Cada respondente poderia elencar quantos itens 
julgasse necessários para complementação de sua resposta, e devido à esta flexibilidade, tal questionamento 
apresentou variações com relação à quantidade de itens abordados em cada espaço, onde alguns nem foram 
citados, enquanto em outros podem ter sido imensamente lembrados. 

Para a Pista Multiuso, os usuários em sua maioria destacaram o uso de “Atividades Físicas” (13%), seguido 
de “Interação social” (10%), e “Mobilidade alternativa” (7,4%). Tais classificações são espelho dos resultados 
já apresentados, bem como evidenciam-se pelas características positivas do espaço (Figura 17).  

Figura 17: Tipos de Atividades – Pista Multiuso 
Fonte: Autores, 2018. 

Da mesma forma, destacam o anseio da população por espaços que apresentem possibilidades para 
vivenciais tais aspectos, de forma a contribuir com as necessidades diárias e a vitalidade dos espaços de 
circulação da cidade de Santa Maria. 

Para a Ciclovia da Av. Hélvio Basso, destaca-se amplamente a busca por “Atividades físicas” (37%), seguido 
de “proximidade de minha residência” (13%), e “relaxar/meditar” (11%). Neste sentido, em conformidade ao 
que já vinha sendo apresentando sobre este espaço, seu uso prioritário é com foco à ‘realizar uma atividade’ 
e não apenas como circulação de passagem, e devido à ser ‘retirado’ dos centros de comercio e instituições 
torna-se próximo à residência das pessoas que moram nos arredores da cidade, e mais especificamente no 
bairro onde a ciclovia está localizada (Figura 18). 
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Figura 18: Tipos de Atividades – Ciclovia da Av. Hélvio Basso 
Fonte: Autores, 2018. 

Já no canteiro da Av. Rio Branco, sobressai-se como principal razão de uso a promoção de “interatividade 
social” (13%), seguido de “laços de amizade” (9,4%), e, por conseguinte em mesma porcentagem (8,1%) a 
“presença de bancos e estares” e “estar com a família” (Figura 19). 

Figura 19: Tipos de Atividades – Canteiro da Av. Rio Branco 
Fonte: Autores, 2018. 
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É notável através das respostas do questionário do Canteiro da Av. Rio Branco a característica familiar e 
citadina do local, que é consequência de uma série de fatores, desde históricos até configuracionais, e 
paisagísticos do local. Em um comparativo dos três espaços, no quesito razões de uso, destaca-se a busca por 
“atividades físicas”, e “interação social” 

Sociabilidade 

A importância e vitalidade de um espaço também é seguramente comprovada pelas possibilidades de 
sociabilização que este oferece. Para tanto, junto ao questionário algumas questões buscavam compreender 
os “tipos de interação social” entre as pessoas de cada um dos espaços. 

Identifica-se em evidência na Ciclvovia da Av. Hélvio Basso (32%) “nenhuma” interação social, que serve 
como alerta para uma reavaliação do local no sentido de proporcionar condições para as pessoas 
interagirem, sejam elas físicas ou atmosféricas. Nos os demais espaços, a interação mais corriqueira é de 
“sorrir/abanar”, para 28% dos entrevistados da Pista Multiuso, e para 29% do Canteiro da Av. Rio Branco 
(figura 20). 

Figura 20: Tipos de interação social 
Fonte: Autores, 2018. 

Tendo em vista tais indicadores, buscou-se saber o quão importante os entrevistados consideram o ato de 
sociabilizar com as pessoas nestes espaços, e o resultado iguala-se com relação à Ciclovia da Av. Hélvio Basso, 
onde 74% consideram “não importante” a interação social no local. Já nos demais espaços, os indicadores 
são mais otimistas, dando destaque ao Canteiro da Av. Rio Branco onde 65% dos entrevistados julgam como 
“importante”, e na Pista Multiuso 61% destacam ser “importante” sociabilizar no espaço (figura 21). 

10953



 

Figura 21: Importância da sociabilização 
Fonte: Autores, 2018. 

Para este questionamento, cabe destacar ainda que uma porcentagem considerável dos entrevistados 
considera “muito importante” a sociabilização, principalmente no Canteiro da Av. Rio Branco (38%) e na Pista 
Multiuso (23%), que possuem uma configuração e usabilidade que proporciona a interação social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os espaços de circulação em estudo, têm em comum o fato de possuírem uma configuração multimodal que 
visa atender à demanda de circulação, constituindo-se como outra opção para além da veicular (motorizada), 
porém estão localizados em contextos de ocupação e uso do solo distintos, a Pista Multiuso está em uma 
área institucional, a Ciclovia da Av. Hélvio Basso em uma área prioritariamente industrial, e o Canteiro da Av. 
Rio Branco em uma área central comercial. Somado ao contexto, a configuração de cada remete à uma forma 
de uso com foco diferente que justifica muitos dos resultados obtidos. 

Tendo em vista a apresentação destes espaços de circulação em termos de inserção urbana, perfil 
sociodemográfico, conflitos, potencialidades e dos usos aos quais são destinados em função dos elementos 
naturais e construídos de que são dotados, é que se fez possível entender o modo como são utilizados seja 
por seus atributos de mobilidade ou infraestrutura, e o quanto são responsáveis pelas sociabilidades e 
consequentemente parte fundamente quando se trata de vitalidade da cidade. 

Deste modo, concluiu-se que vincular a análise das caraterísticas dos respectivos caso de estudos aos 
resultados obtidos pelos questionamentos se fez indispensável no entendimento das dinâmicas de 
apropriação e utilização apresentadas pelos usuários desses três espaços de circulação em Santa Maria. E 
além disto, a intenção dos usuários em interagir socialmente é razão, ao lado das atividades físicas, para a 
utilização dos espaços estudados. 
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MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO PAULO VI: 
diagnostico através das ferramentas da APO 

MOBILITY AND ACESSIBILITY ON UNIVERSITY CAMPUS PAULO VI: diagnosis through the tools of 
APO. 

MOVILIDADE Y ACCESSIBILIDAD EM EL CAMPUS UNIVERSITARIO PAULO VI: diagnostico a través de 
la hirramienta de la APO. 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTURA E MOBILIDADE 

RESUMO 
O ensino universitário de qualidade vai muito mais além da seleção dos melhores mestres do ensino e dos 
melhores alunos. Ele deve vir acompanhado de toda uma infraestrutura adequada e adaptada a realidade 
existente e sem esquecer a comunidade a qual está inserida, de modo a garantir a qualidade, igualdade, além 
do melhor desempenho do ensino, pesquisa e extensão. Tendo em vista essa realidade, o presente trabalho 
busca um entendimento à mobilidade e acessibilidade no campus universitário Paulo VI, da Universidade 
Estadual do Maranhão, utilizando-se a ferramenta da Avaliação Pós Ocupação. 
Palavras-Chaves: universidade; campus; mobilidade; acessibilidade; APO. 
 
ABSTRAC 
Quality university education goes far beyond the selection of the best teaching masters and the best students. 
It should be accompanied by an adequate infrastructure adapted to the existing reality and without forgetting 
the community that is inserted, in order to guarantee quality, equality, and the best performance of teaching, 
research and extension. In view of this reality, the present work seeks an understanding of mobility and 
accessibility at the Paul VI university campus, at the State University of Maranhão, using the Post-occupation 
Evaluation tool. 
Keywords: university; Campus; mobility; accessibility; APO. 
 
RESUMEN 
La enseñanza universitaria de calidad va mucho más allá de la selección de los mejores maestros de la 
enseñanza y de los mejores alumnos. Debe venir acompañado de toda una infraestructura adecuada y 
adaptada a la realidad existente y sin olvidar a la comunidad la cual está inserta, para garantizar la calidad, 
igualdad, además del mejor desempeño de la enseñanza, investigación y extensión. En vista de esta realidad, 
el presente trabajo busca un entendimiento a la movilidad y accesibilidad en el campus universitario Pablo 
VI, de la Universidad Estadual de Maranhão, utilizando la herramienta de la Evaluación Post Ocupación. 
Palabras-Llaves: universidad; el campus; movilidad; accesibilidad; APO.  
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INTRODUÇÃO 

As universidades são muitas das vezes como verdadeiras casas para aqueles que as usam e assim como em 
sua habitação, é necessário que a mesma proporcione conforto, segurança e bem-estar. O bom 
funcionamento das atividades reflete diretamente na qualidade de ensino, assim como na pesquisa e nas 
atividades de extensão, desta maneira podemos afirmar que a qualidade dos pilares das universidades está 
diretamente ligado as sensações de bem estar que esta proporciona aos seus usuários. O objetivo desta 
pesquisa parte das experiências vividas no campus universitário Paulo VI, da Universidade Estadual do 
Maranhão, principalmente no período em que realizei a disciplina de estágio na Prefeitura de Campus. 
Buscar compreender como se dá a mobilidade dos usuários do campus, seja eles estudantes, professores, 
servidores, funcionários terceirizados e a população dos bairros vizinhos, era o objetivo primeiro, tal questão 
surge a partir do momento em que há um diagnóstico de diversos caminhos entre departamentos e campos, 
feito por alunos para encurtar os trajetos, e a acessibilidade. O trabalho é dividido em quatro partes, a 
conceitualizanção os modelos de Universidade, desde o modelo clássico europeu, passando pela criação de 
um novo modelo norte americano e por fim, na universidade do Brasil. A contextualização sobre os debates 
a respeito da mobilidade e acessibilidade. A terceira etapa é construída com a metodologia de pesquisa 
utilizada no desenvolvimento do trabalho. Por fim, são apresentados os resultados da pesquisa. Um 
diagnóstico da mobilidade e acessibilidade no campus universitário, bem como o comportamento dos seus 
usuários. 

A UNIVERSIDADE 

Entender a instituição de ensino, seu lugar e territorialização, segundo atores como BUFA E PINTO (2016), é 
considerar não apenas a etimologia dos termos como também a sua história, o movimento de transformação 
e passagem do nomadismo a sedentarização e estabilidade, tal qual os processos evolutivos da história 
humana. Georgem (1998) cita que a instituição de ensino está intimamente atrelada, principalmente em sua 
concepção, à história e ao contexto sociocultural na qual surgiu. Teoria que mostra-se aplicável em toda 
história das universidades, seja elas europeias, americanas ou brasileiras. Com desenvolvimento das cidades 
europeias no século XII, novas condições econômicas, sociais e culturais emergiram. Para BUFFA e PINTO 
(2016), a divisão do trabalho e o surgimento de ofícios comerciais e artesanais nessa época contribuíram para 
organização de corporações, algumas dessas chamadas de universita, que significa ensino aberto a todos os 
clérigos, na qual mestre e estudantes recorriam para confirmar sua força de obter autonomia perante os 
poderes religiosos e civis. 

Os professores ministravam seus cursos, e qualquer lugar servia, em troca de salários ou 
taxas pagas pelos estudantes. Os espaços para as lições, as casas dos professores ou 
alguma sala alugada eram simples, mobiliada quanto muito, com bancos para alunos e um 
móvel para o professor. A construção quase sempre de barro e madeira, não permitia 
aberturas generosas, por isso a iluminação e ventilação era inadequada. (BUFFA E PINTO, 
2016) 

As universidades surgiram na Idade Média e rapidamente se espalharam por toda Europa (BOHRER, s/d).  
Ainda que a primeira universidade seja datada de 1088, Universidade de Bolonha, somente com a criação da 
Universidade de Paris no século XII, é tomado um modelo referência para a criação de novas unidades de 
ensino por toda Europa.  Neste período foram construídas grandiosas e magníficas salas góticas, modelo 
arquitetônico presente no século, e que segundo Gardiner apud Vargas (2003), tinha como ideia que a 
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edificação não deveria se acomodar ao lugar, pelo contrário, o lugar escolhido deveria se acomodar a 
edificação. O acréscimo das bibliotecas no projeto de construção das novas instituições de ensino, resultou 
em transformações nas condições de ensino. Passava agora o ensino a ser uma “cerimônia” ministrada em 
ambientes majestosos. (BUFFA e PINTO, 2016). Visto que o desenvolvimento das cidades e das universidades 
europeias estavam diretamente ligados, foi comum a construção desses monumentos do ensino se 
incorporarem a malha urbana, ou seja, as cidades europeias agora passavam a mesclar os edifícios escolares, 
junto a prédios urbanos, ambos contribuindo para os seus crescimentos  

Os espaços de ensino superior passaram por um longo período de transformação de 
simples salas alugadas a edifícios com localização e propósitos definidos. Começaram a 
fazer parte das cidades inaugurando uma nova categoria de prédios urbanos. (BUFFA e 
PINTO, 2016) 

Na Inglaterra surgiram os colleges, voltados para estudantes pobres e fundado por benfeitores, eram 
estabelecimentos permanentes com regulamento específico de disciplina e de estudo (BUFFA e PINTO, s/d).  
A influência desses colleges será bastante presente na criação das universidades na América, principalmente 
em relação a localização e arquitetura 

Universidade Norte Americana 

Em contrapartida a citada universidade clássica europeia, com as universidades mesclada a malha urbana, 
foi criada um outro modelo de instituição de ensino superior na América do Norte. A concepção dos colleges 
e universities funcionando como cidades microscópicas, foi a base fundamental da educação superior norte 
americana. Enquanto os colleges europeus, construíam suas majestosas salas para mestres e alunos, os 
colleges e universities americanos, construíram, além de sala de aula e outros espaços acadêmicos, 
dormitórios, refeitórios e espaços recreativos, de modo que os estudantes e mestres vivessem e estudassem 
juntos. Além destas diferenças, a que mais contribuíam para a separação entre o modelo europeu e o norte 
americano, é o local para a instalação dos edifícios, construídas às margens das cidades, muitas vezes fora 
do perímetro urbano. Os colleges americanos transformaram-se em uma espécie de cidade em miniatura, 
com a presença do desenho urbano constituindo um verdadeiro experimento de urbanismo (BUFFA e PINTO, 
2016). Segundo autores, esse ideal de universidade era tão forte que até mesmo as instituições situadas 
dentro da zona urbana, procuravam formas e maneiras de simular a natureza ou alguma especialização do 
universo rural. 

No início do período colonial, os norte-americanos, partiram da tradição criando colleges, 
localizados separadamente, muito mais do que aglomerados em uma universidade, o que 
intensificou a característica de autonomia de cada college como uma comunidade em si 
mesmo. Eles reformaram tal modelo com outra inovação: a localização dos colleges nos 
limites da cidade ou no campo, uma ruptura com a tradição europeia. A romântica noção 
de uma escola na natureza, separado das forças corruptoras da cidade tornou-se um ideal 
americano. (TUNNER, 1984 apud BUFFA e PINTO, 2016) 

O modelo de americano difundiu-se pelo mundo, principalmente na América do Sul, chegando a influenciar 
diretamente os modelos brasileiros de universidades. Os campus, verdadeiras cidades do ensino, foram 
cercadas com o passar do tempo pela cidade, que se desenvolvia ao redor, porém continuavam com sua 
essência de lugar atribuído de valores e territórios definidos e destinados a formação, pesquisa e produção 
científica. 
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Universidade Brasileira 

As origens das instituições de ensino superior no Brasil, remontam o início da sua história, mas 
especificamente a chegada da corte portuguesa. Após a criação do Reino Unido de Portugal e Algarves, o 
príncipe regente Don João e seu ministro Antônio de Araújo Azevedo, o Conde da Barca, veem a necessidade 
de criação de cursos superiores que visassem principalmente a formação de quadro profissional ao Estado e 
para assunto “burocráticos”. Criou-se nesse período “a Academia Militar, Academia da Marinha, cursos 
medicina e cirurgia e o de matemática” (função de Estado com ensinos exigidos pela engenharia militar) e 
logo depois os cursos de “agronomia, química, desenho técnico, economia política” (funções burocráticas do 
império) (BUFFA e PINTO, 2016, p.816), além da criação da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Com o fim 
do período imperial e Proclamada a República (1880), outras tentativas de abertura de instituições de ensino 
são feitas. Segundo (FÁVERO, 2006), de 1889 até a Revolução de 1930, o ensino superior no país sofreu várias 
alterações em decorrência da promulgação de diferentes dispositivos legais. 
Segundo ROSSATO (2005) apud BOHRER et al. (s/d), o século XX é denominado século das universidades no 
Brasil, um período marcado por profundas transformações em relação ao ensino superior. As instituições de 
ensino que desde o Brasil Império possuíam um caráter isolado começaram a modificar-se com a publicação 
do Decreto 19.851, de 14 de abril de 1931. 
Durante a era do governo de Getúlio Vargas foram abertas algumas universidades no Brasil, todavia o 
exemplo mais emblemático é feito em 1945, com a proposta de transformação da Universidade do Brasil na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. O processo de projeto e construção do território da UFRJ foi 
particularmente emblemático não apenas porque a cidade era o Distrito Federal, mas também porque 
Capanema desejava que essa universidade fosse um modelo para todo país. Renomados Arquitetos 
participaram do processo, fosse apresentando projetos, fosse participando de comissões e assessorias. (Buffa 
e Pinto, 2016) 

Cidade Universitária versus Campus Universitário 

O território das universidades brasileiras no início do século XX eram reconhecidas como cidades 
universitárias. Porém, para Hottim (2004) a alteração do termo “cidade” para “campus” a partir dos anos 
1960, não foi apenas uma mudança de denominação, mas um novo reflexo dos novos modos de 
funcionamento e das relações humanas. Para BUFFA e PINTO (2016), tratava-se de uma transformação do 
ensino universitário, resultante principalmente das transformações ocorridas na sociedade brasileira. Ainda 
segundo autores, a diferença entre cidade e campus é um fator histórico-geográfico. 

A expressão cidade universitária teria vindo da França e campus dos Estados Unidos. No 
entanto (...) em Paris, a cidade universitária não abrigava escolas, mas casas onde habitam 
os estudantes franceses e estrangeiros. (Buffa e Pinto, 2016) 

As transformações sociais ocorridas a partir da década de 1960, o golpe militar, a participação brasileira na 
segunda Guerra Mundial em 1939, foram atividades que influenciaram a adoção do modelo campus pelas 
universidades do Brasil. Visando a modernização do ensino o e o controle da crise estudantil, o governo da 
época realizou com parcerias do Ministério da Educação (MEC) e o governo norte-americano, com a United 
States Agency for International Development (USAID) (SOUZA,2015). Assim como no modelo norte-
americano, o ensino superior brasileiro passaria agora a focar na produção de conhecimentos necessários ao 
desenvolvimento científico e tecnológico e, consequentemente, econômico. Em 1967, o presidente Costa e 
Silva decreta a Lei 477, que aparado pelo Ato Institucional nº 5, que proibia atividades ou manifestações a 
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respeito de assuntos políticos (AI n°5, art 5°. III), definia práticas de ensino a partir daquele ano. Logo depois 
vieram o relatório de Atcon, que propunha a universidade como empresa, racional, eficiente e produtiva, e 
o Relatório do General Meira Mattos, que preocupado com a falta de disciplina e autoridade frente aos 
movimentos estudantis sugeria uma nova ordem administrativa e disciplinar (BUFFA e PINTO, 2016) 
Esses relatórios serviram de impulso para a Reforma Universitária de 1968, mas dentre todos os documentos 
destaca-se o Manual sobre o planejamento integral de campus universitário, escrito por Rudolf Atcon e 
aprovado pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) e publicado em 1970. 

Trata-se de um manual sobre planejamento sistemático de campus universitário, isto é, de 
um local geográfico que reúne, todas as atividades de uma universidade e as integra de 
maneira mais econômica e funcional num serviço acadêmico científico, coordenado e da 
maior envergadura possível, respeitando as limitações de seus recursos humanos e 
financeiros. (BUFFA e PINTO, 2016) 

Neste manual, Atcon apresenta, além de modelos de reforma administrativa e pedagógica, vários diagramas 
de como deveria ser o zoneamento ideal e eficiente do campus universitário, dessa forma propõe, também, 
uma reforma física nas estruturas do campus. Para ele a criação de uma universidade integral significava a 
interligação entre o ensino, a pesquisa e a extensão e o funcionamento das instituições não como um serviço 
público, mas como uma empresa privada (ATCON, 1966 citado por SOUZA, 2015).  Para entender as reformas 
físicas propostas por Atcon, SOUZA (2015) cita que deve-se primeiro compreender as diferenças entre 
campus e cidade universitárias segundo o consultor.  

“Cidade Universitária” — corresponde à universidade tradicional — dá, numa só área 
geográfica, expressão física ao desejo de união das unidades isoladas e dispersas que a 
contrapõem. Porém, não ultrapassaria uma mera aproximação dos edifícios que abrigam 
autarquias independentes entre si (ATCON, 1970, apud SOUZA, 2015). 

Segundo BUFFA e PINTO (2016), Rudolf possuía como aspiração que era um desperdício de espaço o conceito 
das primeiras cidades universitárias de ser uma região apartada dos vícios das cidades tradicionais. Por outro 
lado o conceito de campus era: 

(...) um local geográfico que reúne todas as atividades de uma universidade e as integra da 
maneira mais econômica e funcional num serviço acadêmico-científico coordenado e da 
maior envergadura possível, respeitadas as limitações de seus recursos humanos, técnicos 
e financeiros (ATCON, 1970 apud SOUZA, 2015). 

Apesar de influenciar a concepção das novas universidades, o esquema de setorização de Atcon nunca foi 
colocado plenamente em prática. Buffa e Pinto (2016) cita que o modelo adotado para a construção dos 
campus brasileiros foi o da arquitetura e urbanismo moderno.  

A UNIVERSIDADE DO MARANHÃO 

As instituições de ensino no Maranhão, segundo CAMPELO (2012) remontam o período de elaboração da 
Constituição Maranhense e criação da Universidade Atlântida. A primeira universidade a instituir-se no 
estado foi a Universidade Federal do Maranhão em 1966. A instituição tem sua origem ligada a Faculdade de 
Filosofia de São Luís que no início da década de 1960 passou a integrar a Sociedade Maranhense de Cultura 
– SOMACS, criada com a finalidade de promover a cultura do estado e as origens da Universidade Católica 
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(UFMA 2017).  
A Universidade Estadual do Maranhão tem origem posterior, no ano de 1972, o decreto 3260, que unia as 
unidades de Ensino Superior, entre estas estão, a Escola de Administração, Escola de Engenharia, logo depois, 
Escola de Agronomia e Faculdade de Caxias, construindo a denominada Federação de Escolas Superiores 
(FESM), posteriormente foi incorporada a Escola de Medicina Veterinária de São Luís e a Faculdade de 
Educação de Imperatriz (UEMA, 2017). 
A FESM só passa a ser considerada Universidade Estadual do Maranhão em 1981, com o decreto de Lei 4.400 
de 30 de dezembro de 1981, inicialmente contava com 3 campis e sete unidades de ensino (UEMA, 2017). 
Segundo pesquisas em periódicos locais da época, a área onde hoje localiza-se a sede da universidade, o 
campus Paulo VI, já era utilizada pela FESM. Contudo com o passar do tempo alguns prédios e departamentos 
surgiram e/ou mudaram de lugar. Relatos de funcionários antigos e professores, aos quais vivenciaram a 
UEMA desde a sua origem em 1981, o local onde é cidade universitária foi uma doação do governador da 
época, Pedro Neiva de Santana e assim que a FESM transformou-se em UEMA, os únicos prédios existentes 
eram os da Escola de Administração, Agronomia e Engenharia, Restaurante Universitário e Biblioteca 
Universitária, além da Reitoria, está localizada na área próxima ao bairro Santa Bárbara. O deslocamento de 
funcionários e alunos era através do bonde que cruzava a cidade universitária em sentido norte-sul. 
Atualmente a UEMA organiza-se em Centros de Ensino e Polos em praticamente todos os municípios do 
Maranhão. São 22 campi em um total 25 Centro, com uma oferta de aproximadamente 102 cursos, destes 
92 são presenciais, 04 desenvolvidos no modo EAD e 06 do Programa Darcy Ribeiro. 
Os primeiros projetos do que seria a cidade universitária não foram possíveis encontrar, contudo em análise 
de mapas anteriores, é perceptível uma transformação significativa entre os anos. Em 2004, mapa mais 
antigo que tivemos acesso, percebe-se um campus universitário muito voltado para atividade na parte sul, 
entre os departamentos de Engenharia Agronômica, Medicina Veterinária e o CCT. 
Comparando os anos de 2004 e 2016, observou-se as inúmeras transformações ocorridas durante o período 
entre estas podemos elencar as construções do (1) CECEN – Geografia, (2) CECEN – Letras, (3) CECEN – 
Biologia, (4) CBS, (5) Núcleo de Esporte e Lazer – NEL, (6) UemaNET, assim com reforma e ampliação do (7) 
CCT, (8) CCA – Engenharia Agronômica, (9) CCA – Medicina Veterinária, (10) Hospital Veterinária, (11) 
Biblioteca, (12) Restaurante Universitário, (13) PRA, (14) PROG, (15) PROEXAE, (16) Prefeitura de Campus, 
(17) Reitoria e (18) CCSA. 
Apesar das modificações no campus universitário é perceptível que as anteriores gestões não direcionaram 
as alterações para uma melhoria da mobilidade e acessibilidade de seus usuários. O desenho viário 
permaneceu quase que inalterado, os acessos não foram facilitados, departamento continuavam isolado da 
malha viária e com caminho desconectados. 

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

Antes de iniciar o debate a respeito da mobilidade e acessibilidade, torna-se necessário a definição dos 
termos. Apesar das similaridades os temos seguem caminhos um pouco distintos. A norma brasileira NBR 
9050 que trata das normas de acessibilidade em edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, 
define acessibilidade como tornar necessário o acesso com segurança. Possibilidade e condição de alcance, 
percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia dos espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificação, transporte, informação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como 
outros serviços e instalações aberto ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona 
urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. (ABNT. NBR 9050/2015) 
Segundo Cordeiro (2012) a acessibilidade possui níveis que vão desde: 1 – garantia de acesso sem barreiras 
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físicas, nível arquitetônico, 2 - facilidade na comunicação interpessoal, nível comunicacional, 3 - ausência de 
barreiras aos métodos e técnicas diárias, nível metodológico, 4 – sem barreiras nos instrumentos e utensílios, 
nível instrumental, 5 - garantia em políticas, nível programático e 6 - sem qualquer tipo de preconceito, 
estigmas e discriminações, nível Atitudinal. A aplicação da acessibilidade plena, constitui-se com um direito 
universal, que resulta em conquistas sociais inclusivas muito importantes. A dificuldade no acesso não se 
restringe apenas ao usuário de cadeira de rodas. Também existe aqueles que possuem mobilidade reduzida 
por alguma deficiência física temporária, fator de gravidez, deficiência auditiva ou visual (Ribeiro, 2014. p.11). 
O conceito de mobilidade evoluiu ao longo das últimas décadas. O que antes era centrado no transporte 
individual, hoje deve atender principalmente as pessoas, com foco em modos alternativos e coletivos de 
deslocamentos e transporte. Pensar na mobilidade acessibilidade de campus universitários é, dessa maneira, 
pensar e planejar como esses ambientes, geralmente público, aberto ao público, possam cumprir a sua 
função de garantir o deslocamento facilitado de todos que vierem a usá-lo. 
Vasconcelos e Pescatori (2015) citam que a configuração espacial do campus universitário e os caminhos 
trazidos são características fundamentais para a compreensão da circulação de pedestres nas universidades. 
Segundo as autoras, o pedestre é muito importante para qualquer espaço urbano, pois a forma como se 
relaciona com o espaço é um claro indicador da qualidade do ambiente. 
Para Ribeiro (2014) o espaço universitário é uma interação social inesperada dos ideais de democracia e 
democratização do saber. CHAIU (2003) apud Ribeiro (2014) afirma que a instituição é um direito do cidadão. 
Desta forma, as normas feitas tanto na política de mobilidade urbana quanto nas NBR 9050, referente a 
acessibilidade universal, podem facilmente ser aplicadas ou tomadas como referências ao ambiente 
universitário, recebendo as adequações necessárias.   
A acessibilidade e mobilidade como possibilidade de integração e fácil descolamento de pessoas no ambiente 
construído, recebem bastante influência do desenho urbano universal. Este caracteriza-se como uma 
atividade que objetiva de transformação de espaços e forma urbanas, contribuindo para a diminuição da 
exclusão social e violência urbana acelerada nos últimos anos no país. Por consequência tem como finalidade 
principal o fomento do acesso facilitado à cidade e seus serviços, por todas as pessoas independente das 
suas restrições físicas, sociais ou econômicas. Diversos são os livros e cartilhas que recomendam diretrizes e 
exemplos de promoções de serviços igualitários a partir do desenho urbano universal e sustentável. Porém 
destacou-se para este trabalho as referências apresentadas em Cidades para Pessoas (Jan Gehl), o Manual 
de desenvolvimento Orientado ao Transporte Integrado (DOTS), além de cartilhas desenvolvidas pelo 
Ministério das Cidades. Dentre toda a literatura consultada, a prioridade ao pedestre e ao uso do transporte 
público ou não motorizado é o ponto essencial em todas as ações, assim como a promoção da qualidade de 
vida.  

APO – AVALIAÇÃO PÓS OCUPACIONAL 

A avaliação é um processo interativo, sistematizado e rigoroso de avaliação de desempenho do ambiente 
construído (Rheigantz et al., 2009), seja ele áreas internas de uma edificação ou ambientes externos, tais 
como praças, quadras, etc. Tem como foco o ponto de vista dos usuários, suas necessidades e 
comportamentos, baseado na influência e as consequências das decisões projetuais. A APO procura 
aprimorar a visão interdisciplinar na arquitetura e no urbanismo (FAUUSP, s/d) 
Segundo o caderno “Observando a Qualidade do Lugar: procedimentos para a Avaliação Pós ocupação”, do 
laboratório de Pós-Graduação da UFRJ, ProARQ, uma APO é composta por seguintes instrumentos: 
Walkthrough ou percurso dialogado, Mapa comportamental, Poema dos desejos, Mapeamento Visual, Mapa 
Mental (Mapeamento Cognitivo) e Seleção Visual. A aplicação de todos esses instrumentos resulta em uma 
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Avaliação de alta qualidade, contudo, muita das vezes utiliza-se um ou dois modelos para nortear a pesquisa, 
como é o caso desta. 
Para a realização da APO no campus Paulo VI, utilizou-se o Walkthrough, como citado é uma espécie de 
passeio, acompanhado por vezes de entrevistas, e Mapa Comportamental, visto a dimensão da área de 
pesquisa e a quantidade de pessoas a serem analisadas, além de gerar com melhor facilidade os resultados 
esperados.  

METODOLOGIA DE PESQUISA  

A metodologia do trabalho tomou como base o percurso exploratório, a observação e conversa com alunos 
e funcionários, além da coleta de dados em departamentos administrativos do Campus Paulo VI. A vivência 
do campus universitário foi um fator primordial para a elaboração da APO, visto que foi possível escolher 
conscientemente os pontos de observação, assim como os horários de pesquisa. Segundo Danna e Matos 
(2006) apud Raymundo et al. (2011), o método da observação da avaliação deve ser sistemático e objetivo. 
Desta forma, o trabalho foi baseado primeiramente nas informações pessoais, as dificuldades encontradas, 
os questionamentos levantados enquanto percorria o campus universitário. Posteriormente foi consultada 
literatura referente ao assunto e traçado os resultados a serem alcançados. 
Apesar do campus universitário possuir extensão territorial em torno de 145 hectares, o estudo foi realizado 
em uma área de aproximadamente 59 hectares por nesta região localizar-se os maiores fluxos de pessoas e 
o desenvolvimento de quase todas as atividades do campus. Após o levantamento das vivências no campus 
e consulta da literatura, buscou-se identificar o universo a ser observado, neste caso o corpo docente e 
discente, assim como seu quantitativo, bem como a relação das pessoas do entorno com a universidade e 
dos funcionários terceirizados que trabalham no campus. Nesta etapa foram consultados os setores 
administrativos do campus universitário, a Pró-reitora de Graduação – PROG – e o Núcleo de Tecnologia da 
Informação – NTI, além da Prefeitura de campus. 
A universidade possui em torno de 6.222 alunos e 1.730 servidores (professores e administrativo) 
distribuídos entre quatro centros de ensino: Centro de Ciências Sociais Aplicada (CCSA), Centro de Ciências 
Agrárias (CCA), Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) e Centro de Educação, Ciências, Exatas e Naturais 
(CECEN). Após a caracterização do universo amostral foi analisada a planta baixa do Campus e as áreas mais 
adequadas para aplicação do mapeamento, assim como a definição dos melhores horários. O mapeamento 
foi realizado com foco nos deslocamentos, a pé, por bicicleta, por motocicleta, carros e transporte público, 
das pessoas, estudantes, funcionários da universidade e terceirizados, assim como a população do entorno.  

Relatório Avaliação Pós Ocupacional – Campus Paulo VI 

A ausência de um desenho de equipamentos urbanos bem definidos e em condições adequadas foram 
pontos bastante encontrados. Calçadas muitas vezes descaracterizadas, ou inexistentes, resultam na 
utilização da faixa de rolamento destinada ao automóvel por usuários do campus, principalmente alunos. 
Faixas que por sua vez não possuem sinalização horizontal e vertical correta, muitas vezes inexistente. Todos 
esses fatores contribuíam para observar-se facilmente conflitos entre automóveis e pedestres. 
Utilização da área do campus para práticas esportivas: caminhadas e treinamento, por parte de alguns 
grupos, nas primeiras horas do dia e no entardecer; 
A ausência de um bom sistema de informação, para orientar o pedestre quanto a localização no ambiente é 
um outro fator diagnosticado. Muitas pessoas buscavam saber a localização de diversos prédios; 
Entre 11:30 e 12:00, praticamente todos os fluxos são direcionados para o Restaurante Universitário -  RU. A 
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ausência de modos alternativos ao ônibus resulta, principalmente neste período, na superlotação do 
transporte. O fluxo de automóveis em direção ao RU é dado por funcionários do campus 
(professores/servidores); 
Pontos observados:  

 Maior fluxo de alunos no primeiro ponto de ônibus, neste param os alunos principalmente de cursos 
de Química, Zootecnia, e o CSSA; 

 Muitos alunos chegam ao campus a pé, seja por morar nas áreas próximas ou por utilizar o transporte 
público que não entra dentro do campus; 

 A população frequenta bastante o campus. Alguns, por diversas, vezes para colocar o gado para 
pastar nos campos livres; 

 Pessoas caminhando por vários percursos além da malha viária existentes, caminhos utilizados por 
vezes para fugir das áreas alagadas do campus; 

 Grande fluxo de pessoas dos bairros próximo a UEMA nas áreas próximas ao ponto final dos ônibus, 
principalmente para utilizar do serviço de recarga das carteiras de transporte público; 

 Há um grande fluxo entre os prédios, principalmente os que possuem disciplinas afins; 

 A área entre a Reitoria e a Pós-graduação é bastante utilizada ainda que não apresente uma 
paginação de piso adequada; 

 Grande fluxo de pessoas usando bicicleta; 

 Grande movimentação de pessoas entre o ponto final dos ônibus e os prédios do CCT, e seus 
laboratórios, Engenharia Agronômica – CCA e Prefeitura de Campus; 

 Os pontos de ônibus localizados na parte leste do campus universitário são bastante usados, para 
embarque e desembarque, sendo a última parada antes do terminal a que possui o maior fluxo de 
pessoas; 

 As saídas do RU têm maior fluxo, primeiro para ao ponto final e depois para a Biblioteca Central; 

 Há também um fluxo entre o RU e o Bosque, todos caminham por entre a vegetação existente;  

 Os acessos aos prédios são bastantes inadequados para a acessibilidade universal apresentando 
barreiras físicas nítidas. A paginação de piso de qualidade é o principal ponto; 

RESULTADOS 

Os resultados da avaliação pós-ocupacional no campus Paulo VI mostram o quanto a Universidade Estadual 
do Maranhão ainda está longe de ser um referencial em acessibilidade e mobilidade, ainda que há um 
trabalho por parte de setores da Prefeitura de campus. Os dados levantados facilmente podem servir de 
auxílio a projetos posteriores, onde a maior compreensão e consequentemente umas maiores satisfações 
dos usuários podem ser obtidas. 
Entre os principais pontos observados, além dos já citados, estão: 

TRANSPORTE PÚBLICO 

O transporte público não atende todo o campus. A região norte e leste do campus são as que melhor recebem 
o serviço. Esse não atendimento igualitário muita das vezes resulta na obrigatoriedade do uso do transporte 
motorizado individual, por aqueles que possuem, e o caminhar grandes distâncias. Muitas são as barreiras 
arquitetônicas entre os pontos de ônibus e o acesso aos prédios. No que diz respeito as grandes distâncias 
entre os departamentos e os pontos de ônibus, é perceptível que a demanda de ônibus não está votada a 
atender aos deslocamentos intracampus, mas apenas atender a população em geral e apenas tem como 
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ponto final a área da UEMA (Figura 1). 

 
Figura 1 - Fluxo do Transporte Publico 

Fonte: Autores (2017) sobre a base do Google Earth 

TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL 

O uso do transporte motorizado individual, referente aos automóveis e motocicletas, dava-se, 
principalmente, entre os prédios administrativos, Pró-reitoras e o CCT. 
As condições socioeconômicas favoráveis em ter acesso ao carro e a não demanda de um bom transporte 
não motorizado são as principais consequências desse uso. Outro público que foi diagnóstico, foram os 
visitantes ao campus, pessoas que estavam em busca de resolver atividades pontuais em alguma edificação. 
Enquanto o maior fluxo motorizado de docente e discentes dava-se pela região norte-sul do campus 
universitário, percebeu-se que a população externa, usava diariamente a parte oeste para seus 
deslocamentos motorizados, muita das vezes utilizando motocicletas (Figura 2). 

 
Figura 2 - Fluxo do Transporte Individual Motorizado 
Fonte: Autores (2017) sobre a base do Google Earth 
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FLUXO POPULAÇÃO EXTERNA 

As populações externas, em especial dos bairros vizinhos, utilizam frequentemente o campus universitário. 
Conforme citado no relatório diário, o uso para atividades físicas, caminhadas e corridas, estão entre os 
principais. Os campos são habitualmente usados por grupos esportivos, que realizam seus treinamentos ou 
atividades de recreação, algumas regiões sombreadas são utilizadas por alunos do C.E Paulo VI, 
principalmente as que localizam-se próximas a escola.  Algumas tentativas de fechamento dos muros laterais 
do campus universitário, já resultaram em conflitos entre administração do campus e população, conforme 
alguns relatos de professores e alguns servidores (Figura 3). 

 
Figura 3 - Fluxo População Externa 

Fonte: Autores (2017) sobre a base do Google Earth 

FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS 

Outro grupo que facilmente é diagnosticado no mapeamento comportamental do campus são os 
trabalhadores terceirizados (seguranças e, principalmente, trabalhadores da construção civil e agentes da 
limpeza). Com relação aos operários da construção civil, os seus fluxos de deslocamentos sempre apresentam 
alterações acompanhando os direcionamentos para as áreas de obras realizadas. No período da avaliação, 
os maiores fluxos eram em direção a PROG e PRA, e na parte norte do campus onde realizava-se obras de 
instalação de contêineres.  Os deslocamentos utilizando a bicicleta são constantemente realizados, seja para 
ir a prédios em um raio pequeno de distância, como para deslocar-se por toda extensão do campus. Nas 
bicicletas sempre carregavam os materiais que utilizariam nas suas atividades (Figura 4). 

10967



 

 
Figura 4 - Fluxo Funcionários Terceirizados 

Fonte: Autores (2017) sobre a base do Google Earth 

FLUXO DOCENTE E DICENTE 

O fluxo de alunos, professores e servidores do campus Paulo VI dá-se principalmente entre os prédios. Os 
setores norte e sul apresentam grande movimentação, contudo na área central o fluxo já é menor. Os 
caminhos abertos entre a vegetação é algo muito frequente visto que os alunos e servidores, buscam os 
caminhos mais facilitados, de demande pouco tempo e/ou seja mais agradável. O fluxo entre prédios que 
possuem serviços a preços mais acessíveis também foi diagnosticado. A distribuição espacial dos prédios e 
departamentos é o grande responsável pelo grande fluxo, principalmente de alunos, no primeiro e o último 
ponto de ônibus (Figura 5). 

 
Figura 5 - Fluxo UEMA (Docente, Discente e Servidores) 

Fonte: Autores (2017) sobre a base do Google Earth 
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MOBILIDADE HUMANA: A CAMINHABILIDADE EM VIAS DE TERESINA-PI 

HUMAN MOBILITY: THE CAMINABILITY IN TERESINA-PI ROADS 

MOVILIDAD HUMANA: LA CAMINHABILIDAD EN VÍAS DE TERESINA-PI 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
A fragilização da infraestrutura urbana acarreta dificuldades na acessibilidade e na mobilidade urbana, evidenciadas 
com as carências sociais e urbanas que compõem grande parte da paisagem nas zonas de expansão urbana-
metropolitana, gerando inúmeras “barreiras” no espaço público, principalmente no tocante ao translado do pedestre. 
Entende-se a necessidade dos principais corredores de trafego da cidade possuírem passeios acessíveis a sua população 
e dessa maneira esse trabalho, teve o objetivo de avaliar o índice de caminhabilidade de uma das principais vias de 
trafego da cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, Brasil. Concluiu-se, que apesar de ser uma das principais vias 
de trafego da cidade, as condições relativas à caminhabilidade são desfavoráveis, desestimulando o deslocamento a pé, 
necessitando assim, de estratégias de reestruturação urbana visando a adequação da infraestrutura pedonal e a 
qualidade de vida. 
PALAVRAS-CHAVE: Teresina; Mobilidade; Índice de acessibilidade; Frei Serafim.  

ABSTRACT: 
 
The weakening of urban infrastructure entails difficulties in accessibility and urban mobility, evidenced by the social and 
urban deficiencies that make up a large part of the landscape in urban-metropolitan expansion zones, generating 
numerous "barriers" in the public space, especially regarding the transfer of the pedestrian. It is understood the need of 
the main traffic corridors of the city to have accessible walks to its population and in this way this work had the objective 
of evaluating the index of roadability of one of the main traffic routes of the city of Teresina, capital of the state of Piauí 
, Brazil. It was concluded that, despite being one of the main traffic routes of the city, the conditions related to the 
walkability are unfavorable, discouraging the displacement on foot, thus necessitating urban restructuring strategies 
aiming at the adequacy of the pedestrian infrastructure and the quality of life  
KEYWORDS: Teresina; Mobility; Index of accessibility; Frei Serafim. 

RESUMEN: 
 
La fragilización de la infraestructura urbana acarrea dificultades en la accesibilidad y la movilidad urbana, evidenciadas 
con las carencias sociales y urbanas que componen gran parte del paisaje en las zonas de expansión urbana-
metropolitana, generando innumerables "barreras" en el espacio público, principalmente en lo que se refiere al traslado 
del agua peatonal. Se entiende la necesidad de los principales corredores de tráfico de la ciudad poseer paseos accesibles 
a su población y de esa manera ese trabajo, tuvo el objetivo de evaluar el índice de caminabilidad de una de las 
principales vías de tráfico de la ciudad de Teresina, capital del estado de Piauí , Brasil. Se concluyó que, a pesar de ser 
una de las principales vías de tráfico de la ciudad, las condiciones relativas a la caminabilidad son desfavorables, 
desestimulando el desplazamiento a pie, necesitando así, de estrategias de reestructuración urbana visando la 
adecuación de la infraestructura peatonal y la calidad de vida . 
PALABRAS-CLAVE: Teresina; Movilidad; Índice de accesibilidad; Frei Serafín 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, o processo de urbanização ocorreu em ritmo acelerado e considerado de forma caótica. Essa 
expansão pressionou as infraestruturas urbanas básicas, marcadas pela insuficiência do atendimento, ou pela 
inexistência do serviço. Hoje, a temática das falhas na infraestrutura urbana no país está entre os quesitos 
mais debatidos para reorganização da cidade, os temas de mobilidade urbana e caminhabilidade começa a 
ser bastante discutido, refletindo em medidas e projetos de diversas cidades que perceberam a importância 
da mobilidade urbana para seu desenvolvimento. E Teresina (Figura 1) embarca nesse contexto com os atuais 
investimentos em mobilidade urbana. A cidade é possuidora de diversos projetos que procuram facilitar a 
movimentação das pessoas pela cidade, tendo a prioridade o transporte público. Porém ainda são vistos 
poucos projetos que dão prioridade ao pedestre, visando a melhoria tanto das condições físicas das calçadas 
e cruzamentos, como da segurança das mesmas.   

Para Ghidini (2011, p. 22), “A caminhabilidade é uma qualidade do lugar; o caminho que permite ao pedestre 
uma boa acessibilidade às diferentes partes da cidade” sejam crianças, idosos ou pessoa com deficiência. 
Destacar a importância de andar a pé valoriza a caminhabilidade nas cidades, bem como estimula a 
vivacidade de espaços. Segundo Jacobs (2000, p. 30), “o principal atributo de um distrito urbano próspero é 
que as pessoas se sintam seguras e protegidas na rua em meio a tantos desconhecidos”, e de fato a circulação 
de pessoas dentro de determinado bairro ou região, pode ser associada a certa qualidade de circulação no 
espaço, o pedestre se faz presente em espaços onde os atributos que compõe a caminhabilidade local estão, 
e a qualidade para que o tráfego de pessoas aconteça é garantida com medidas de estímulos sócio 
governamentais, para garantia de fatores como segurança, conforto e mobilidade urbana.  

 

Figura 1. Localização de Teresina. 
Fonte: João Ângelo, 2018. 

A valorização do caminhar, enfatiza ao mesmo tempo que cria laços entre o usuário e a paisagem local, 
valorizando a vivência dos locais, o que perceptivelmente não ocorre com o carro, por exemplo, segundo 
Speck (2017), “O automóvel é o servo que se tornou senhor. Há sessenta anos, ele tem sido fator dominante 
na formação das nossas cidades. Relegar o carro ao seu papel correto é essencial para recuperar as cidades 
para os pedestres.”, e a caminhabilidade é um conceito que foca no vivenciar do pedestre analisando as 
condições do espaço urbano, medindo as características que favorecem o deslocamento a pé. Os parâmetros 
utilizados vão desde aspectos físicos como as dimensões das calçadas e cruzamentos, os tipos de materiais 
utilizados e suas condições de uso, como também a atratividade, a percepção de segurança pública e viária, 
assim como quaisquer características do meio urbano que influenciem na motivação das pessoas de 

Brasil Piauí Teresina 
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utilizarem com mais ou menos frequência o meio urbano. O incentivo à caminhabilidade termina por criar 
novos fluxos dentro do bairro, o que estimula identidade com o local, além de gerar novas perspectivas 
acerca da cidade, o translado na visão do pedestre produz uma maneira singular de observar como a cidade 
se constitui, segundo Lynch (1960, p. 10) ”Uma cidade com maleabilidade (aparente, legível, ou visível), nesse 
sentido, seria bem formada, distinta, memorável; convidaria os olhos e ouvidos a uma maior atenção e 
participação”, o que é perceptível, visto que o cidadão que vivencia o cotidiano da cidade de forma mais 
inveterada, termina por querer estar presente nos planos de melhoria dessa, estimulando adoção de práticas 
e metodologias de incentivo a saúde urbana.  

Este trabalho tem como objetivo avaliar a caminhabilidade em Teresina utilizando como parâmetro o Índice 
de Caminhabilidade 1.0 (ITDP, 2016) em um meio urbano já estabelecido, analisando a relação entre os 
pedestres e o espaço urbano, resultando em propostas de melhoria dos fluxos viários da malha urbana da 
área estudada.  A área escolhida (Figura 2) para o estudo foi o entorno da Av. Frei Serafim, uma quadra lateral 
de cada lado da avenida, localizada nos bairros Centro, Frei Serafim e Cabral. Essa avenida é uma das mais 
importantes da cidade, sendo predominantemente comercial e institucional, onde se localiza o polo de saúde 
de Teresina, além de diversos pontos de comercio, serviços, órgãos públicos e lazer.   

 

Figura 2. Localização da área de análise. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

Com 1,8km de extensão, esta recebe milhares de pessoas diariamente tanto por transporte motorizado como 
a pé que utilizam tanto as calçadas laterais como o enorme canteiro central, que em parte é bem arborizado, 
amenizando os efeitos do clima rigoroso da cidade. Sendo uma das mais importantes da cidade, a Av. Frei 
Serafim faz ligação direta entre a zona leste e o centro histórico da cidade, que hoje também é o centro 
comercial, sendo uma das principais rotas de quem procura fazer comprar ou precisa de algum serviço 
institucional ou privado.  

A escolha desta área deve-se a sua importância para a cidade e seu grande fluxo de carros e pedestres. Tais 
características requerem uma estrutura urbana de qualidade que possa atender a grande demanda de 
transeuntes. Essa estrutura vai desde calçadas com bom estado de conservação, iluminação de qualidade, 
sensação de segurança ao utilizar a vida entre outros fatores.  Portanto, este trabalho propõe uma análise 
da caminhabilidade no trecho da Avenida Frei Serafim, tendo em vista a perspectiva do pedestre e utilizando-
se do índice, já mencionado anteriormente, por meio de análises técnicas, visitas in loco, fotografias e 
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principalmente o preenchimento de fichas de campo, baseadas nos parâmetros do Índice de 
Caminhabilidade 1.0 (ITDP, 2016).  

METODOLOGIA 

O trabalho iniciou-se com a proposta de análise das condições e necessidades do pedestre na cidade de 
Teresina, levando em conta, visão, carências e vivência deste, assim, partiu-se para delimitação do local para 
análise, embasando essa escolha na busca pela área de maior concentração de pedestres circulando para 
realização de diferentes atividades de interesse pessoal e coletivo, chegou-se então ao centro da cidade de 
Teresina, onde uma grande quantidade de pedestres circula realizando diferenciadas tarefas, devido a 
concentração de atividades de interesses diversos, principalmente em uma região central da cidade. Assim, 
delimitou-se uma região do centro para análise no entorno de uma avenida de grande fluxo de pedestres e 
veículos, a Av. Frei Serafim (Figura 3) em toda a sua extensão.   

 

Figura 3. Trecho da Avenida Frei Serafim, Teresina-PI. 
Fonte: Capital teresina, 2017. 

Para análise da área tomou-se como ferramenta de análise o Indice de caminhabilidade 1.0, que tem por 
base a conexão entre o técnico e a vivência, o olhar de quem circula. Segundo a proposta dessa ferramenta 
“permite avaliar as condições do espaço urbano e monitorar o impacto de ações de qualificação do espaço 
público, indicando em que medida favorecem ou não os deslocamentos a pé. A sua construção teve como 
propósito promover um novo olhar sobre o meio urbano sob a ótica do pedestre.”, conectando-se 
inteiramente com a proposta desse projeto. (ITDP, 2016). 

O índice é composto por 21 indicadores agrupados em seis diferentes categorias (Figura 4), tendo cada 
categoria subitens dos parâmetros de avaliação (Figura 5). As categorias definidas são consideradas lentes 
necessárias para a avaliação da caminhabilidade, e são utilizadas como parâmetros centrais de referência, 
definindo a distribuição da pontuação. A unidade básica de coleta de dados e avaliação de indicadores para 
o cálculo final do Índice de Caminhabilidade é o segmento de calçada. Este se refere à parte da rua localizada 
entre cruzamentos adjacentes da rede de pedestres – inclusive cruzamentos não motorizados –, levando em 
consideração somente um lado da calçada.  
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Figura 4: Categorias de análise do Índice. (ITDP, 2016).  
 Fonte: Índice de caminhabilidade 1.0, 2016. 

 
 

Figura 5. Indicadores do Índice de Caminhabilidade (ITDP, 2016).  
Fonte: Índice de caminhabilidade 1.0, 2016. 
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Para determinar a pontuação em escalas que contenham vários segmentos de calçada (por exemplo, a rua, 
bairro ou outro recorte espacial), é necessário calcular primeiro a proporção que cada segmento de calçada 
representa na extensão total dos segmentos avaliados. O Índice de Caminhabilidade consiste na avaliação 
das condições relevantes para a caminhabilidade em cada segmento de calçada, a partir de seis categorias e 
da aplicação de 21 indicadores. Os segmentos de calçada recebem uma pontuação de 0 (zero) a 3 (três) para 
cada indicador. A gradação desta pontuação varia para cada indicador. Alguns operam com a escala completa 
de quatro níveis (0 – 1 – 2 – 3) e outros com uma escala binária (0 ou 3). Uma vez que se tenha atribuído 
pontos para cada indicador, cada uma das seis categorias recebe uma pontuação de 0 a 3 resultante da média 
aritmética dos indicadores que a compõem. A avaliação final de um segmento de calçada a partir do Índice 
de Caminhabilidade consiste na média aritmética da pontuação das seis categorias de indicadores. A 
pontuação final do Índice de Caminhabilidade de uma determinada região poderá variar, assim, de 0 
(pontuação mínima) a 3 pontos (pontuação máxima). Considera-se a nota 3 como ótimo, notas de 2 até 2,9 
bom, de 1 até 1,9 aceitável e de 0 até 0,9 insuficiente. A cada intervalo corresponde uma sugestão de 
priorização de intervenções, conforme indicado em uma tabela (Figura 6), INDICE DE CAMINHABILIDADE 1.0 
(2016).  

 

Figura 6. Tabela de avaliação final. 
Fonte: Índice de caminhabilidade 1.0(2016). 

A partir da leitura e compreensão dos termos desse índice, tomou-se sua metodologia como ferramenta de 
análise em cima do trecho escolhido, tomando uma quadra lateral dos dois lados da avenida, e  seccionando 
em 3 zonas de intervenção (Figura 7), Zona 01 estende-se da Rua 24 de Janeiro até a Rua Des. Pires de Castro, 
a Zona 02 da Rua Des. Pires de Castro até a Av. Pinel e a Zona 03, vai da Av. Pinel até a Av. Marechal Castelo 
Branco, onde cada zona foi seccionada novamente por quadras ou zona de influência, a fim de gerar tabelas 
de dados da análise em cima de cada zona e por fim do trecho completo.  

 

Figura 7: Área de intervenção e análise. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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A análise iniciou-se com aplicação da avaliação por zona, observando os trechos pelas categorias, e avaliação 
com parâmetros, seguindo o índice, inserindo os dados em tabelas, com aplicações numéricas, obteve-se 
notas por quadras, que fecharam as notas das zonas, gerando a análise final do trecho por completo (Figura 
8). Essa avaliação ocorreu da seguinte forma: por meio de visita ao local e fotos, cada um dos trechos foi 
sendo documentado e observado, para cada quadra de cada trecho era atribuída uma nota segundo os 
padrões de avaliação do Índice de caminhabilidade 1.0, de forma que, as quadras recebiam notas pelas 
categorias Calçada, Mobilidade, Atração, Segurança Pública, Segurança Viária e Ambiente (Tabela 1).  

 

Figura 8. Exemplo de divisão para avaliação dos trechos. 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 

 

Tabela 01: Exemplo de análise de trecho. 
Fonte: Produção pessoal, 2018. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Como resultado das análises da área de estudo obteve-se tabelas e mapas com uma hierarquização das 
problemáticas da condição atual que compõe a conjuntura de toda a circulação da área, a situação de uma 
das principais vias da cidade de Teresina. Sendo esse material norteador para a criação de diretrizes que 
possam gerar propostas de intervenção para o trecho analisado, também como base para auxiliar a gestão 
por meio da percepção sob a ótica do pedestre no coração do centro da cidade que se encontra dominado 
por veículos. O conhecimento dessas análises com esse material levantado pode gerar discursões sobre 
projetos da gestão para a valorização da área em foco, resultando em benefícios para a cidade.  

De acordo com a Tabela 2 a análise subdividiu-se nas categorias 1, 2 e 3 para assim então tirar a média para 
formar a nota geral da zona 1. Fica claro que esta zona tem sua maior problemática na categoria ambiente, 
devido sua carência em áreas de sombra e abrigo, assim como a limpeza que possui problemas de 
manutenção, apesar da coleta ser eficaz. O quesito mobilidade é o de maior potencialidade, devido a 
configuração das quadras curtas, e as pequenas distâncias para utilização dos transportes públicos, porém 
foi detectada ausência de rede cicloviária. 

 

Tabela 2: Tabela análise Zona 01. 
Fonte: Produção pessoal, 2018. 

Na Tabela 3 a análise subdividiu-se nos trechos 4 e 5 para a formação da nota geral da zona 2.  Sua maior 
problemática trata-se da segurança viária, com a velocidade máxima de 60km/h permitida da rua, ou seja, 
acima dos 30km/h propostos pelo índice, a existência de acidentes com fatalidades, apesar da rede de 
travessias ser completa. O quesito que atingiu maior nota foi a mobilidade, assim como as demais zonas. 

 

Tabela 3: Tabela análise Zona 02. 
Fonte: Produção pessoal, 2018. 
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Com a tabela 04 a análise subdividiu-se nos trechos 6 e 7, para a obtenção da nota geral da zona 3. Tem seus 
quesitos mais problemáticos em segurança viária e segurança pública, com sua carência em iluminação 
pública no trecho 7 e ineficiência no trecho 6. Assim como, a taxa diária de ocorrências por pedestres ser 
maior que zero. As partes mobilidade e calçada atingiram maiores notas, está contendo material de alta 
qualidade e implantação regular com a existência de 1 buraco a cada 100 metros, apesar da ausência de vias 
exclusivas para pedestres o sombreado e largo canteiro central é utilizado para este fim.  

 

Tabela 4: Tabela análise Zona 03. 
Fonte: Produção pessoal, 2018. 

A Tabela 05 é o reflexo do levantamento dos dados das três zonas, tendo nota final de 1,23, ou seja, é 
classificado como aceitável, recomenda-se intervenção prioritária, com ação a curto prazo. Resultando em 
propostas de baixa e média complexidade, que poderão ser executadas pela gestão de forma efetiva, sem 
carecer de grandes investimentos em infraestrutura de caráter exorbitante.   

 

Tabela 05: Tabela análise final – Área completa. 
Fonte: Produção pessoal, 2018. 
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CONCLUSÃO 

Ao aplicar os cálculos do índice de caminhabilidade, os resultados apresentaram índices abaixo da média 
para a maioria dos percursos, o que indica uma situação crítica, necessitando qualificação dos passeios e do 
espaço urbano como forma de melhorar a infraestrutura para o pedestre, garantindo a permanência e 
aumento da atratividade. A área como um todo apresentou 35% de adequação aos padrões exigidos.  

Pode-se concluir então que a situação do trecho, que ao final foi classificada como aceitável pelo Índice de 
caminhabilidade 1.0, está abaixo do desejável para uma via de tão grande fluxo e influência na cidade, 
prejudicando diretamente o trajeto de centenas de pedestres que circulam pelo local todos os dias, e sendo 
a caminhabilidade um dos indicadores para uma cidade sustentável, que visa a qualidade de vida dos seus 
habitantes, enfatizar a aplicação da melhoria desse trajeto, influi diretamente no desenvolvimento da cidade, 
assim como própria indicação do índice, são necessárias medidas de intervenção prioritária, ação a curto 
prazo.  

Assim, a prefeitura junto a orgãos de abastecimento e gestão de recursos e monitoramento da cidade, devem 
utilizar de materiais de análise, como esse aqui desenvolvido, deve buscar estabelecer diretrizes que 
norteiem intervenções não só nesse trecho, mas também para toda a cidade, para reparo das problemáticas 
existentes, que se dissipem por toda ela, assim criar uma rede conectada de gestão para criação de uma 
cidade sustentável.  
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METROPOLITAN SCALE OF URBAN MOBILITY PLANS: GREATER FLORIANÓPOLIS SUSTAINABLE 
URBAN MOBILITY PLAN – PLAMUS – AND ITS URBAN FORM DETERMINANTS 

PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA A ESCALA METROPOLITANA: LOS CONDICIONANTES 
URBANÍSTICOS DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA GRAN FLORIANÓPOLIS - 

PLAMUS 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
O artigo propõe uma revisão da abordagem de planejamento metropolitano presente no Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável da Grande Florianópolis – PLAMUS, analisando as diretrizes de desenvolvimento urbano que compõem suas 
proposições para infraestruturas e serviços de transporte à luz das características urbanísticas que condicionam os 
deslocamentos na Região Metropolitana de Florianópolis. O destaque à dimensão urbanística da mobilidade urbana 
apresentado pelo PLAMUS é avaliado como um caso de planejamento da mobilidade que buscou (i) a elaboração de 
diagnósticos e prognósticos de padrões de viagem subsidiados pela leitura urbana transdisciplinar, (ii) a necessária 
integração com as políticas de uso, ocupação e parcelamento do solo, e (iii) a conjugação de escalas na proposição de 
infraestruturas metropolitanas de transporte. O objetivo da pesquisa é verificar os alcances e limites da inclusão dessas 
diretrizes no PLAMUS de modo a subsidiar a discussão sobre os processos de elaboração dos Planos de Mobilidade 
Urbana exigidos pela Lei 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU) e dos Planos de 
Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI previstos para as regiões metropolitanas brasileiras a partir da Lei nº 13.089/ 
2015 (Estatuto da Metrópole). 
PALAVRAS-CHAVE: Mobilidade Urbana; Planejamento Urbano; Planejamento de Transportes; Política Nacional de 
Mobilidade Urbana – PNMU; Planos de Mobilidade Urbana Sustentável.  

ABSTRACT: 
This paper reviews the metropolitan planning approach presented in the Sustainable Urban Mobility Plan of Greater 
Florianópolis - PLAMUS, analyzing the urban development guidelines in light of the urban characteristics that condition 
transportation in Florianópolis metropolitan area. The emphasis on the urban dimension of urban mobility presented by 
PLAMUS is evaluated as a case of an urban mobility plan that aimed to (i) elaborate diagnosis and travel demand 
forecasting subsidized by transdisciplinary urban understanding, (ii) the necessary integration with land use policies, 
occupation and land division, and (iii) the combination of different scales in the metropolitan transport infrastructures 
design. The aim of this paper is to verify the opportunities and limitations of including these guidelines in a metropolitan 
mobility plan in order to subsidize discussions on the processes of formulating Urban Mobility Plans required by Law 
12,587 / 2012 (National Urban Mobility Policy - PNMU) and Integrated Urban Development Plan (PDUI), mandatory for 
metropolitan areas in Brazil, as required by Law 13,089 / 2015 (Statute of the Metropolis). 
KEYWORDS: Urban Planning; Transportation Planning; Urban mobility; Brazilian National Urban Mobility Policy; 
Sustainable Urban Mobility Plans.   
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RESUMEN: 
El artículo propone una revisión del enfoque de planificación metropolitano presente en el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de la Grande Florianópolis - PLAMUS, analizando las directrices de desarrollo urbano que componen sus 
proposiciones para infraestructuras y servicios de transporte a la luz de las características urbanísticas que condicionan 
los desplazamientos en la Región Metropolitana de Florianópolis. El destaque a la dimensión urbanística de la movilidad 
urbana presentado por el PLAMUS es evaluado como un caso de planificación de la movilidad que buscó (i) la elaboración 
de diagnósticos y pronósticos de patrones de viaje subsidiados por la lectura urbana transdisciplinaria, (ii) la necesaria 
integración con las políticas de uso, ocupación y parcelamiento del suelo, y (iii) la conjugación de escalas en la 
proposición de infraestructuras metropolitanas de transporte. El objetivo de la investigación es verificar los alcances y 
límites de la inclusión de esas directrices en el PLAMUS para subsidiar la discusión sobre los procesos de elaboración de 
los Planes de Movilidad Urbana exigidos por la Ley 12.587 / 2012 (Política Nacional de Movilidad Urbana - PNMU) y de 
los Planes de Desarrollo Urbano Integrado - PDUI previstos para las regiones metropolitanas brasileñas a partir de la Ley 
nº 13.089 / 2015 (Estatuto de la Metrópolis). 
PALABRAS-CLAVE: Mobilidad urbana; Planificación Urbana; Planificación del transporte; Política Nacional de 
Mobilidade Urbana - PNMU; Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 
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INTRODUÇÃO 

O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis – PLAMUS foi desenvolvido entre 
fevereiro de 2014 e agosto de 2015, no âmbito do projeto “Estudo, Análise e Proposta de Soluções Para 
Melhoria da Mobilidade Urbana na Região Metropolitana da Grande Florianópolis, Santa Catarina”1, 
realizado com recursos não reembolsáveis do Fundo de Estruturação de Projetos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. O Estudo foi elaborado pelo Consórcio formado pelas 
empresas Logit Engenharia Consultiva Ltda. (especializada em planejamento de transportes), PwC Strategy& 
do Brasil Consultoria Empresarial Ltda. (focada em estruturação e desenvolvimento de projetos) e Machado, 
Meyer, Sendacz e Opice Advogados (responsável pela análise e formulação de aspectos jurídicos de políticas 
públicas), articulado ao Governo do Estado de Santa Catarina, sob a coordenação da SC Parcerias (sociedade 
anônima vinculada ao Governo do Estado), e representantes das prefeituras dos 13 municípios envolvidos: 
Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Governador Celso Ramos, Florianópolis, 
Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São José, São Pedro de Alcântara e Rancho Queimado.  

O estudo foi concebido inicialmente focado no planejamento e execução de uma Pesquisa Origem Destino 
na Grande Florianópolis, com o objetivo de instrumentalizar o governo catarinense na avaliação de possíveis 
intervenções na organização dos transportes metropolitanos na região da capital do Estado, tendo em vista 
as diversas propostas de novas infraestruturas para a mobilidade então discutidas em Florianópolis 
(teleférico, novos acessos à Ilha de Santa Catarina por ponte ou túnel, ampliação do sistema viário, 
priorização do transporte coletivo e rede cicloviária). O termo de referência do projeto acabou sendo 
ampliado e ganhou os contornos de um Plano de Mobilidade nos moldes daqueles exigidos pela Política 
Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU (Lei Federal 12.587) para municípios com mais de 20 mil habitantes 
e em todos os demais obrigados, pelo Estatuto da Cidade, à elaboração de Plano Diretor, mas que aí seria 
desenvolvido em escala metropolitana. 

Assim, o produto final do estudo configurou o chamado Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande 
Florianópolis – PLAMUS, com análises de alternativas de transporte e propostas concretas para a mobilidade 
na região, incluindo novas infraestruturas de transporte coletivo, ampliação do sistema viário, rede 
cicloviária, organização operacional do sistema de transporte, transporte de cargas, arranjos jurídicos e 
institucionais, plano de implantação, cálculo de investimentos, entre outros temas de alcance metropolitano, 
aliados a diretrizes para políticas e intervenções de competência municipal, como redes de caminhamento a 
pé, fomento aos transportes ativos, desenvolvimento urbano e legislação urbanística. As propostas foram 
desenvolvidas por meio de análises e pesquisas que incluíram diversos instrumentos típicos do planejamento 
de transportes (como contagens de tráfego, aferição de demanda e desempenho do transporte coletivo, 
modelagem de redes de transporte e simulação eletrônica de alternativas, avaliação socioeconômica de 
intervenções) conjugados à ênfase nos aspectos urbanísticos dos deslocamentos que condicionam os 
padrões de viagem na Grande Florianópolis: a dispersão da urbanização em um território marcado pela 
fragilidade ambiental, a baixa densidade das ocupações urbanas e a concentração de empregos na Ilha de 
Santa Catarina.  

Tal articulação fez com que os temas urbanísticos se tornassem objeto de proposições tão importantes no 
Plano quanto as novas infraestruturas e modelos institucionais a serem implantados, dada a percepção de 

                                                             
1 Chamada Pública BNDES/FEP nº. 01/2013. 
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que qualquer ampliação das infraestruturas e serviços de transporte tornar-se-ia rapidamente obsoleta e 
ineficiente se os padrões insustentáveis das dinâmicas urbanas metropolitanas se mantivessem inalterados. 
Assim, o destaque à dimensão urbanística da mobilidade urbana apresentado pelo PLAMUS configura um 
caso de planejamento da mobilidade que buscou, por meio da elaboração de diagnósticos e prognósticos de 
padrões de viagem subsidiados pela leitura urbana transdisciplinar, salientar a necessária integração com as 
políticas de uso, ocupação e parcelamento do solo, com atenção à conjugação de escalas (metropolitana e 
local) na proposição de infraestruturas de transporte.   

A partir dos resultados do referido estudo, o presente artigo propõe uma revisão da abordagem de 
planejamento presente no PLAMUS, analisando as diretrizes de desenvolvimento urbano que compõem suas 
proposições para infraestruturas e serviços de transporte à luz das características urbanísticas que 
condicionam os deslocamentos na Grande Florianópolis. O objetivo da pesquisa é verificar os alcances e 
limites da inclusão dessas diretrizes no PLAMUS, de modo a subsidiar a discussão sobre os processos de 
elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana exigidos pela Lei 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade 
Urbana – PNMU) e dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI, previstos para as regiões 
metropolitanas brasileiras a partir da Lei nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole).  

O PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS 

O PLAMUS pode ser considerado um exemplo de esforço de planejamento alinhado à tradição dos amplos 
planos urbanos elaborados no Brasil a partir dos anos 1960 (Villaça, 1999), em que a leitura de variados temas 
relacionados aos deslocamentos urbanos encaminha propostas de melhoria do ambiente urbano segundo 
uma perspectiva ideológica de planejamento integrado: 

Segundo essa concepção de planejamento, a cidade não poderia ser encarada apenas em 
seus aspectos físicos. Os problemas urbanos não poderiam limitar-se ao âmbito da 
engenharia e da arquitetura. A cidade – passa a pregar a ideologia dominante – é também 
um organismo econômico e social, gerido por um aparato político-institucional. Os planos 
não podem limitar-se a obras de remodelação urbana; eles devem ser integrados tanto do 
ponto de vista interdisciplinar como do ponto de vista espacial, integrando a cidade em sua 
região. Sem isso não seria possível resolver os ‘problemas urbanos’ que se avolumavam. 
(VILLAÇA, 1999, p. 211-212).  

Ainda que focado em propostas setoriais para os transportes metropolitanos, por força de seu 
enquadramento e vínculo institucional ao Governo do Estado, o Plano trata de assuntos como 
desenvolvimento urbano, meio ambiente, política habitacional, além dos temas específicos de transporte de 
pessoas e cargas, marco regulatório, organização institucional, custos de implantação e operação. Assim, o 
PLAMUS parte de uma visão global integrada para propor diretrizes e políticas específicas para a mobilidade 
metropolitana, buscando tornar-se ainda um referencial para que os municípios da região desenvolvessem 
seus próprios planos de mobilidade. Mais do que isso, pelo fato de ter sido realizado com recursos do BNDES 
(único caso em que o banco patrocinou a elaboração de um plano metropolitano no país), o PLAMUS 
apresenta-se com a ambição de inspirar a atividade de planejamento da mobilidade no Brasil, estando todos 
os seus relatórios de desenvolvimento (metodologia, diagnósticos e resultados) disponíveis à população no 
site do BNDES. Tal anseio é registrado no próprio documento final do Plano: 
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O objetivo principal do PLAMUS foi construir as bases para concepção e implementação de 
soluções para a mobilidade urbana metropolitana na Grande Florianópolis, incluindo os 
subsídios para que os municípios constituintes elaborem seus respectivos Planos Municipais 
de Mobilidade, mas também objetiva servir de referência para que outras regiões 
construam seus planos de mobilidade metropolitana, de modo que a abordagem integrada 
em escala regional inspire o planejamento da mobilidade nas metrópoles brasileiras. (LOGIT 
ENGENHARIA CONSULTIVA et. al., 2015, p. 21) 

Por outro lado, verifica-se no PLAMUS aspectos do processo de politização dos planos urbanos brasileiros 
verificados por Villaça (1999) a partir dos anos 1990, em que o desenvolvimento da consciência e da 
organização da população põem em perspectiva a primazia de diagnósticos técnicos e propostas tecnocratas. 
As reflexões do autor sobre os planos diretores podem ser estendidas à elaboração do PLAMUS: 

No tocante à metodologia, cabe destacar a recusa ao diagnóstico técnico como mecanismo 
‘revelador’ dos problemas. A população está cansada de saber quais são seus problemas. 
[...] Os problemas a serem atacados num plano diretor, bem como suas prioridades [...] são 
uma questão política e não técnica. São questões que devem estar nas plataformas dos 
movimentos populares e dos partidos políticos. O diagnóstico técnico servirá, isto sim, e 
sempre a posteriori (ao contrário do tradicional), para dimensionar, escalonar ou viabilizar 
as propostas, que são políticas; nunca para revelar os problemas. (VILLAÇA, 1999, p. 236) 

Nesse sentido, foi ampla a participação dos órgãos governamentais locais, por meio de um Comitê Técnico 
de Acompanhamento, com reuniões periódicas de apresentação de resultados e discussões, e com a 
participação da sociedade civil, por meio da realização de oficinas, workshops, apresentações, entrevistas e 
debates com representantes de entidades e associações da região. A percepção das questões relacionadas 
aos congestionamentos de veículos e ao sistema de transporte coletivo foi então trabalhada nesses eventos 
públicos, com suas causas explicadas do ponto de vista técnico, mas trazidos e formulados na agenda como 
problemas segundo sua perspectiva política, tanto pelos membros dos governos como pela sociedade civil. 
A explicação técnica das causas dos problemas já verificados pela população buscou desfazer mitos sobre os 
transportes urbanos, como a crença de que os problemas de congestionamento podem ser resolvidos com 
simples expansão do sistema viário, ou que a superlotação de ônibus se relaciona somente à escassez de 
frota, buscando difundir informações que subsidiariam discussões e permitiriam a avaliação das propostas 
pela população. 

A área de estudo do PLAMUS 

O PLAMUS desenvolveu pesquisas e propostas para o conjunto do 13 municípios2 mencionados acima na 
Grande Florianópolis, os quais, segundo o Censo IBGE 2010, conjugavam uma população de 891.336 
habitantes, dos quais mais de 92% concentravam-se na área conurbada formada pelos quatro municípios 
mais populosos da região (Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça). Esse núcleo desenvolvido junto à 
capital catarinense, que forma o maior aglomerado populacional de Santa Catarina, tem como relevante 

                                                             
2 O elenco dos 13 municípios que compuseram a área de estudo do PLAMUS relacionou-se ao perímetro de atuação da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional – SDR da Grande Florianópolis, maior que a Região Metropolitana da Grande Florianópolis, constituída 
pela Lei Complementar nº 636/2014 (posterior à fase de elaboração do Termo de Referência do Estudo), com 9 municípios (Águas 
Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José, São Pedro de Alcântara e Governador 
Celso Ramos). 
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característica a distribuição de seus habitantes e atividades entre uma parte continental (com cerca de 480 
mil moradores em São José, Biguaçu, Palhoça e parte da capital) e a porção insular do município de 
Florianópolis (345 mil na Ilha de Santa Catarina), unidas somente por duas pontes rodoviárias em operação 
(LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA et. al., 2015). 

A área conurbada de Florianópolis apresenta singularidade territorial, já que quase 90% da extensão da 
capital situa-se em uma ilha. Além disso, há vastas áreas de preservação ambiental na porção insular, o que 
limita a ocupação urbana. É na Ilha de Santa Catarina que se concentra a maior parte das camadas de mais 
alta renda, e onde também estão grande parte dos serviços públicos e atrativos urbanos. Nos municípios 
continentais de São José, Palhoça e Biguaçu a mancha urbana é contínua e há fortes relações de dependência 
socioeconômica e de deslocamentos cotidianos pendulares de sua população, principalmente com 
Florianópolis e sua porção insular.  

Diagnóstico realizado 

O diagnóstico abrangeu uma visão integrada dos desafios dos deslocamentos urbanos na região em várias 
dimensões: mobilidade, urbanismo, transporte de mercadorias, organização institucional e marco 
regulatório/aspectos jurídicos. No presente artigo serão focados somente os diagnósticos de mobilidade 
urbana e urbanístico, tendo em vista o objetivo de verificar a articulação desses dois temas. 

Diagnóstico da Mobilidade 

A fim de embasar o diagnóstico da mobilidade, o PLAMUS realizou pesquisas de campo (dados primários) e 
pesquisas de dados secundários durante os períodos de veraneio e normal, de forma a considerar as 
características distintas desses, por tratar-se de uma região de forte caráter turístico. Esse diagnóstico 
consistiu no mapeamento das viagens realizadas na região, identificando o número e perfil dos 
deslocamentos, modos utilizados, horários, origem e destino, mapeamento do transporte público e sua 
utilização, entre outros. Também foram realizadas diversas entrevistas com agentes públicos e privados, 
assim como oficinas com técnicos e representantes da sociedade civil para identificação e discussão dos 
problemas cotidianos. 

Resumidamente, dentre as principais conclusões do diagnóstico de mobilidade, destacou-se a baixa 
efetividade do transporte coletivo, o alto grau de saturação das principais vias (altamente concentrada nos 
horários de pico da manhã e da tarde), e a elevada utilização do transporte individual motorizado (carros e 
motocicletas), que responde por 48% das viagens diárias realizadas na região, participação bem maior que a 
encontrada em outras metrópoles brasileiras, como Curitiba (33%), São Paulo (31%), Belo Horizonte (25%) e 
Rio de Janeiro (21%), segundo os dados apresentados pelo próprio PLAMUS.  

Dentre os motivos para a elevada utilização do transporte individual motorizado, o Plano destaca a baixa 
efetividade do transporte público coletivo na região. Os serviços de ônibus municipais e intermunicipais, em 
geral, operam com intervalos elevados, sobretudo fora dos períodos de pico, apresentando tempos elevados 
de viagens (principalmente se comparados ao individual motorizado, sendo praticamente o dobro), 
dependem de transbordos muitas vezes não otimizados (por exemplo, deslocamentos continente-continente 
que demandam transbordos na Ilha) e não possuem integração tarifária metropolitana (impactando 
principalmente o transporte intermunicipal). Os ônibus servem, primordialmente, aos horários de pico, nos 
quais as maiores frequências de veículos são oferecidas por períodos muito curtos. Comparando-se, por 
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exemplo, a oferta de serviços no pico da tarde do sábado com o pico da tarde no dia útil verifica-se uma 
redução de 65% das viagens ofertadas, percentual que atinge 73% aos domingos.  

Já a análise do sistema viário e das condições do transporte não-motorizado identificou diversos pontos com 
conectividade ineficiente, conflitos de tráfego e falta de gestão efetiva de trânsito. O resultado das pesquisas 
de campo relacionadas ao fluxo de veículos apontou um elevado grau de saturação das principais vias 
estruturais na Grande Florianópolis, principalmente nos horários de pico, levando a níveis de serviço aquém 
do desejável e aumentando consideravelmente a ocorrência de congestionamentos. Ainda que com um 
trânsito hostil e uma rede cicloviária carente, os deslocamentos por bicicleta têm uma participação relevante 
de 3,7% no total das viagens, representando ainda 7% das viagens por motivo de estudo, sendo 
consideravelmente mais elevada nos menores municípios pesquisados, que têm características rurais. Além 
da falta de infraestrutura adequada para ciclistas (rede cicloviária precária com poucos estacionamentos e 
outras estruturas de apoio ao uso de bicicletas), os fluxos de pedestres também enfrentam muitos desafios, 
com calçadas demasiadamente estreitas (quando existentes), além da presença de diversas vias expressas e 
rodovias que seccionam bairros e não contemplam a segurança dos deslocamentos a pé. 

Diagnóstico Urbanístico 

O diagnóstico urbanístico realizado no estudo abrangeu a organização urbana regional e suas tendências de 
crescimento, de modo a compreender o contexto urbano que condiciona a mobilidade na região. Para buscar 
esse entendimento, foi realizado um breve relato histórico da conformação urbana, analisou-se a distribuição 
das atividades urbanas, seu impacto na eficiência do transporte coletivo vigente e a adequação da região ao 
transporte não-motorizado. É interessante salientar que o diagnóstico urbanístico realizado no âmbito do 
PLAMUS buscou retomar dados da história do desenvolvimento da região de modo a compreender as duas 
lógicas de ocupação territorial que se sobrepuseram na Grande Florianópolis e que condicionam os padrões 
dos deslocamentos na região: a primeira, vinculada ao transporte hidroviário, e a segunda pela estruturação 
da rede rodoviária e pelos transportes terrestres, conforme descrito a seguir.  

O início da ocupação urbana da região aconteceu pelo litoral, por conta do estabelecimento de um conjunto 
defensivo para a então portuguesa Colônia do Sacramento ao sul do continente, com a construção de 
fortalezas e a chegada dos imigrantes de ilhas portuguesas em Desterro, local considerado estratégico para 
a Coroa Portuguesa por situar-se na metade do percurso entre o Rio de Janeiro e o Estuário da Prata. A partir 
da segunda metade do século XVIII iniciou-se o desenvolvimento da ocupação urbana na região e, com o 
aumento populacional da Ilha de Santa Catarina, houve o crescimento dos municípios vizinhos, como São 
José, Biguaçu e Palhoça, que atendiam ao mercado da capital com produtos agrícolas (CAMPOS, 2009). Os 
quatro municípios historicamente cresceram de forma independente, mas ligados às suas populações rurais, 
que forneciam bens e serviços e articulavam-se, sobretudo, pela via marítima. O transporte aquaviário foi 
primordial às atividades econômicas da região na época, com os núcleos de povoação da Ilha e do continente 
localizando-se próximos à orla, mas afastados entre si, com caminhos rudimentares por terra conectando-
os. Era o transporte pelo mar que permitia o comércio de Desterro com os núcleos urbanos e com os demais 
portos do país (SUGAI, 2015). Palhoça e, especialmente, São José eram importantes entrepostos das 
mercadorias que tinham como destino a Ilha, criando nos arredores dos ancoradouros atividades econômicas 
pujantes. 

A inauguração da Ponte Hercílio Luz, em 1926, impactou na dinâmica até então estabelecida entre os núcleos 
urbanos dos quatro municípios. A construção da Ponte estagnou o progresso de São José, pois o município 
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contava com uma atividade econômica significativa e diversificada em seu ancoradouro, alterando-se de 
cidade-porto para “servir apenas de cidade estrada, que nada retinha da circulação de mercadorias; agora 
era só ponto de passagem” (CAMPOS, 2009, p. 46). A ponte abriu novas frentes para o capital imobiliário, 
tanto no Continente como na área central da Ilha, gerando acesso rodoviário a áreas antes desocupadas ou 
mesmo rarefeitas.  

O período após a inauguração da Ponte Hercílio Luz e as principais ações de caráter sanitarista do período 
que segue (décadas de 1930 e 1940), é definido por Sugai (2015) como uma época de expansão imobiliária 
das camadas mais poderosas e pelo início da periferização das camadas populares, expandindo-se 
principalmente para o bairro continental do Estreito, o que foi possibilitado com a adoção do ônibus como 
meio de transporte. As camadas de alta renda concentravam-se principalmente na parte norte do centro de 
Florianópolis, mas alguns setores da elite local possuíam terrenos na parte continental, a qual acabou sendo 
anexada ao município de Florianópolis no ano 1944. É nessa época que a primazia do transporte marítimo 
começa a perder espaço para o transporte rodoviário. 

Delineava-se aqui uma tendência e uma contradição: agora que a Ilha e o continente 
estavam unidos através da Ponte Hercílio Luz e seus espaços intraurbanos integravam-se 
através da conurbação, contraditoriamente, a tendência à concentração espacial da 
pobreza e da riqueza começava efetivamente a separar a Ilha do continente. (SUGAI, 2002, 
p. 3) 

A população migrante das camadas de renda mais baixa instalou-se, sobretudo a partir da segunda metade 
do século XX, nos municípios de Palhoça, São José e Biguaçu – locais em que o Estado não se fazia tão 
presente por meio dos investimentos e que permaneciam mais carentes em infraestruturas básicas. É apenas 
na década de 1960 que o processo de conurbação começa a ocorrer entre esses municípios, dinamizado a 
partir da década seguinte com a implantação do trecho catarinense da BR-101.  

Os Planos Diretores desenvolvidos na região, e sobretudo em Florianópolis (tanto o de 1955 como o de 1976), 
carregavam fortes características modernistas, focados sobretudo no automóvel como opção principal de 
deslocamento, deixando um legado de intensa dependência ao transporte automotor individual na região. 
O Plano de Desenvolvimento Integrado da Grande Florianópolis (1969-71), aprovado em 1976, influenciou 
diretamente no padrão de urbanização atual, onde se previa a implantação de um conjunto de rodovias 
estaduais cortando o tecido urbano e permitindo a dispersão e a ocupação de novos bairros, até então com 
acessos muito restritos. É aqui que a sobreposição de lógicas de ocupação registra conflitos físicos e de 
identidade: se de um lado a abordagem modernista do planejamento priorizou ligações rodoviárias para 
estruturar a região (e promoveu uma ocupação extensiva do território), as ações resultantes desse processo 
implicaram intervenções em áreas já urbanizadas segundo modelos anteriores, como estreitas estradas 
rurais transformadas em avenidas ou rodovias, e novos aterros para a implantação de vias expressas que 
distanciam do mar tecidos urbanos originalmente vinculados a tal proximidade.  

Os recentes empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida evidenciam a condição de periferização 
das populações de rendimentos mais baixos. 94% dos empreendimentos da área conurbada estão localizados 
na região continental, sendo que 92% (11.420 unidades habitacionais, do total de 12.379) situam-se nos 
municípios de Palhoça, Biguaçu e São José. Entre 2009 e maio de 2016, dos 76 empreendimentos contratados 
pelo PMCMV na área conurbada, nenhum dos cinco empreendimentos que estão na Ilha de Santa Catarina 
pertencem à faixa de renda mais baixa, que abrange as famílias com rendimentos mensais de 0 a 3 salários 
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mínimos. A maioria dos empreendimentos localiza-se a cerca de 8 km dos centros municipais e a 23 km do 
centro de Florianópolis (SOUZA, 2016). O PLAMUS resume esse quadro da organização metropolitana 
destacando a desigualdade entre as porções do território e seus impactos na mobilidade regional: 

Verificou-se, assim, a reprodução de um modelo centro/periferia como padrão de 
crescimento metropolitano na Grande Florianópolis, tanto na ocupação do território 
quanto nos padrões locacionais, cujo maior indicador são as fortes relações de dependência 
entre as regiões da periferia metropolitana e a região do polígono central da capital, mais 
adensada e verticalizada, como o Centro de Florianópolis e a Bacia do Itacorubi. Tais 
relações ocorrem, sobretudo, por meio dos deslocamentos pendulares entre habitação e 
trabalho, mas incluem também o acesso a serviços públicos e privados exclusivamente 
encontrados nessa área (destacadamente os grandes equipamentos educacionais e de 
saúde, além das instituições da administração pública estadual), conjugados à característica 
de dormitório que marca bairros e municípios com poucas oportunidades de emprego, 
comércio e serviços locais. (LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA et. al., 2014, p. 42) 

Analisando ainda a distribuição das atividades na região de estudo, o Plano observou que a BR-101 apresenta-
se como importante eixo estruturador nos municípios de Palhoça, São José e Biguaçu, onde estão localizadas 
grandes áreas destinadas a atividades industriais. Sua utilização para uso comercial, apesar de incipiente, 
abriga importantes estabelecimentos, como shopping centers, lojas de departamento, concessionárias, lojas 
de material de construção, entre outros. Tal estruturação é reforçada pelas propostas do PLAMUS, que 
escolhe a rodovia como eixo para implantação de parte do sistema troncal de transporte coletivo 
metropolitano. 

Por ser a capital do Estado de Santa Catarina, o município de Florianópolis abriga diversos órgãos estaduais 
e universidades, localizados, em sua grande maioria, na área central, na região da Bacia do Itacorubi e, mais 
recentemente, junto à rodovia SC-401. Esse fato resulta em quantidade significativa de longos deslocamentos 
pendulares3 por motivo de trabalho e estudo, gerando congestionamento nos horários de pico nas pontes 
que ligam a ilha ao continente, atualmente única ligação rodoviária. Importante citar que dentre os quatro 
municípios mais importantes, apenas Florianópolis atrai mais viagens do que produz. 

O território da Grande Florianópolis não apresenta, dessa forma, duas características típicas 
das metrópoles contemporâneas: multicentralidade (existência de centralidades 
plenamente configuradas além do centro tradicional, fora do município sede) e 
complementariedade de funções urbanas (centralidades com maior grau de especialização, 
que criam relações de interdependência mútua entre os municípios). (LOGIT ENGENHARIA 
CONSULTIVA et. al., 2014, p. 41-42) 

                                                             
3 Deslocamentos pendulares são compreendidos aqui como aqueles relativos às viagens motivadas por estudo ou trabalho realizadas 
regularmente pela população entre sua residência e os estabelecimentos de ensino ou atividade econômica, usualmente nos 
períodos de pico de viagens que delimitam a jornada diária de dada ocupação. A pendularidade torna-se problemática para o sistema 
de transportes quando o conjunto desses fluxos torna-se muito concentrado no tempo e/ou no espaço, ou seja: (i) se os horários de 
início ou fim das atividades de uma região forem muito próximos (uso concentrado da capacidade do sistema em curtos períodos, 
com ociosidade no restante do dia); (ii) se grandes polos atratores e geradores de viagens forem muito distantes entre si, resultando 
em alto consumo de recursos energéticos, espaciais e estruturais para a realização de um grande volume de deslocamentos; (iii) se 
houver desequilíbrio na proporção de geração e atração de viagens (residências e atividades não residenciais) dentro de uma mesma 
porção do território, implicando no uso intensivo de apenas um sentido de deslocamento no sistema que conecta a localidade ao 
conjunto em que se insere. 
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O PLAMUS destacou esse desequilíbrio na distribuição de atividades na metrópole com o objetivo de 
evidenciar que eventuais propostas de ampliação no conjunto de pontes que conectam o continente à Ilha 
de Santa Catarina (que historicamente eram o foco dos projetos para qualificação da mobilidade 
metropolitana) teriam eficácia duvidosa dado o padrão atual de desenvolvimento da região – e sua aparente 
tendência de manutenção – de concentração de empregos, serviços e dos habitantes de alta renda (que 
podem arcar com os altos preços fundiários) na porção insular da Grande Florianópolis, e de expansão 
residencial dispersa e de baixa densidade para faixas médias de renda no continente4. O documento de 
diagnóstico urbanístico do PLAMUS pondera sobre a conjugação da manutenção da força do centro 
metropolitano com a necessidade de desenvolvimento de novas centralidades que reequilibrem a 
distribuição de atividades e, consequentemente, a atração de viagens na região, mas insiste na proposição 
de uma redistribuição de polos atratores de viagem tendo em vista o equilíbrio nos fluxos metropolitanos, a 
melhoria dos índices de renovação5 das linhas de transporte e, portanto, da eficiência da rede de mobilidade 
futura:  

Evidentemente, é comum e desejável que uma área central metropolitana guarde 
características que a destaquem como centralidade principal da metrópole, especialmente 
na oferta de comércio e serviços especializados, sedes de instituições e concentração de 
atividades urbanas. Em verdade, o aproveitamento da infraestrutura instalada em áreas 
centrais e o reforço ao seu papel simbólico e prático na estruturação metropolitana 
continuam na pauta da maioria das grandes cidades do mundo que, diferentemente de 
Florianópolis, viram seus centros perderem atratividade e funções. Entretanto, chama a 
atenção na Grande Florianópolis a frágil existência de outras centralidades que ofereçam 
alternativas locacionais competitivas para um desenvolvimento regional mais equilibrado 
que, consequentemente, possibilite a real desconcentração de polos atratores de viagens 
para fora do município de Florianópolis. (LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA et. al., 2014, p. 
41-42). 

O diagnóstico evidenciou, assim, a falta de coesão espacial na região e a necessidade de políticas públicas 
que fomentem o desenvolvimento regional mais equilibrado por meio do incentivo à complementariedade 
funcional entre os municípios da metrópole com o objetivo de promover uma mobilidade metropolitana mais 
sustentável. É nesse ponto que o PLAMUS articula as questões urbanísticas aos temas de mobilidade, 
indicando como a proposição de infraestruturas e serviços de transporte tem íntima relação com os padrões 
de urbanização: 

O padrão disperso e descontínuo da ocupação urbana, sem a presença de eixos ou de rede 
de polos adensados, reduz a eficiência do transporte público, que precisa percorrer grandes 
distâncias para atender demandas relativamente baixas e difusas. Apesar da concentração 

                                                             
4 A percepção da manutenção atual das tendências de expansão metropolitana foi reforçada no período de elaboração do PLAMUS 
devido a novos loteamentos residenciais e empreendimentos PMCMV no continente, e ao projeto Sapiens Parque, no norte na Ilha 
de Santa Catarina, que previa quase 30.000 novos empregos em seu parque tecnológico. 
5 O índice ou fator de renovação em transportes é calculado pela relação entre o volume total de passageiros transportados em uma 
linha e seu volume na seção crítica (aquela que tem maior carregamento). Como o volume na seção crítica é sempre menor que o 
volume total transportado na viagem, o índice de renovação é sempre maior ou igual a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 menor 
será a rotatividade de passageiros no serviço, ou seja, a maior parte da demanda atendida tem o mesmo destino ou a mesma origem, 
o que se relaciona à existência de apenas um polo significativo de atração de viagens área de influência da linha. Por outro lado, 
índices de renovação com valores superiores indicam maior rotatividade de passageiros, sinalizando a existência de mais de um polo 
de atração relevante em sua área de atendimento. 
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de empregos na área central da Ilha de Santa Catarina, a tendência de ocupação é na área 
continental, levando a um padrão pendular de deslocamentos, com predominância de 
longas distâncias. Esse perfil de expansão dificulta a implantação de um sistema de 
transporte coletivo eficiente, incentiva o uso do automóvel particular e colabora para a 
deterioração da mobilidade urbana da região. (LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA et. al., 
2015, p. 29) 

As Propostas apresentadas pelo PLAMUS 

As recomendações do PLAMUS, sinteticamente, incluem 7 eixos de proposições: 

 
TEMA OBJETIVO AÇÕES 

Desenvolvimento 
Orientado ao 

Transporte 

Oferecer sustentabilidade ao 
crescimento urbano, revertendo o 
processo tendencial de expansão 
(urbanização residencial dispersa 

e de baixa densidade no 
continente, concentração de 

empregos na Ilha de Santa 
Catarina). 

Melhorias urbanísticas e adensamento de uso misto junto aos 
eixos de transporte público; novo eixo Norte-Sul entre 
Palhoça, São José e Biguaçu; estruturação da área de 

expansão urbana a oeste da BR-101. 

Reestruturação do 
sistema de 

transporte coletivo 
integrado 

metropolitano 

Promover melhorias na 
mobilidade metropolitana 

priorizando os deslocamentos por 
transporte coletivo. 

Implantação de sistema tronco-alimentado metropolitano, 
construído e operado com integração física e tarifaria, com 

122 km de faixas segregadas de BRT, 11 terminais de 
integração, 90 km de faixas exclusivas de ônibus, integração 

tarifária e transporte aquaviário complementar. 

Priorização dos 
modos não-

motorizados de 
deslocamento 

Harmonizar a convivência entre 
transporte motorizado e os 

deslocamentos ativos (a pé ou 
bicicleta), incentivando modos 

mais sustentáveis de transporte. 

Requalificação do sistema viário (implantação de 31 km de 
Zonas 30, 146 km de Ruas Completas, Calçadas Contínuas, 

gestão de calçadas, transformação de rodovias em avenidas 
urbanas) e Infraestrutura Cicloviária (367 km de ciclovias e 

ciclofaixas, 18 bicicletários, rede de paraciclos e 
compartilhamento de bicicletas públicas). 

Gestão da 
demanda 

Criar políticas de incentivo à 
utilização do transporte público. 

Revisão na política de disponibilização e cobrança de vagas de 
estacionamento em áreas centrais. 

Reestruturação do 
transporte de 

cargas 

Aumentar a eficiência e reduzir os 
impactos dos fluxos de 

distribuição e entrega de 
mercadorias. 

Implantação do Anel Rodoviário (já previsto), consolidação de 
atividades logísticas junto ao Anel, centros de distribuição e 
plataformas logísticas, regulamentação do estacionamento 

para entrega de mercadorias. 
Expansão da 

capacidade viária e 
gestão de tráfego 

Melhorar a circulação de veículos 
na região metropolitana. 

Estruturação de órgãos para o gerenciamento do trânsito e 
controle operacional do transporte coletivo, intervenções na 
sinalização viária, aberturas e alargamentos viários pontuais. 

Organização 
institucional para 
gestão e execução 

da mobilidade 

Viabilização jurídica e institucional 
para contração e gerenciamento 

de obras e serviços propostos pelo 
plano. 

Concessão comum para construção e manutenção dos 
serviços de transporte, PPP para a operação do sistema BRT, 

fortalecimento da SUDERF como instituição de planejamento, 
execução e gerenciamento dos projetos metropolitanos. 

Tabela 1: Eixos de recomendações do PLAMUS 

Fonte: Tabulação própria a partir de LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA et. al.  (2015, p. 45-124) 
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Tendo em vista o objetivo do artigo, são analisadas a seguir as propostas urbanísticas constituintes do 
PLAMUS para a Grande Florianópolis. Baseado na análise do diagnóstico realizado, o PLAMUS indicou que 
não seriam suficientes apenas intervenções no sistema viário e nos serviços de transporte para solucionar os 
problemas da mobilidade urbana na Grande Florianópolis. Como resultado da dispersão e segregação de 
usos nos quatro maiores municípios da região (Biguaçu, Florianópolis, Palhoça e São José), o plano 
compreende que os problemas dos padrões atuais de viagem se agravarão se não houver também 
modificação na própria organização dessas cidades per se e das cidades como parte de um todo regional e 
conurbado. Dessa maneira, as intervenções necessárias para a melhoria da mobilidade urbana integradas ao 
urbanismo são propostas em escala regional, municipal e local, sendo necessário grande articulação entre os 
interesses políticos e econômicos para sua efetivação. 

Cenários futuros de desenvolvimento urbano para a Grande Florianópolis 

Para a geração de uma base de modelagem destinada à proposição, avaliação e comparação de medidas a 
serem tomadas objetivando o crescimento sustentável da região e o melhor desempenho da rede de 
transportes escolhida, foram elaborados dois cenários futuros de desenvolvimento urbano pelo PLAMUS: 
Cenário Tendencial e Cenário Orientado. O primeiro considerou o desenvolvimento tendencial, aquele em 
que a área urbana continua a se expandir e ser ocupada de acordo com os padrões atuais, considerando 
apenas as modificações previstas nos Planos Diretores dos municípios e as tendências imobiliárias, sem 
grande intervenção do poder público. Por outro lado, para a preparação do segundo cenário foram 
consideradas ações para o chamado Desenvolvimento Urbano Orientado pelo Transporte Coletivo - DOT6, 
que alteram a distribuição da população e das atividades econômicas no horizonte futuro de uma maneira 
mais adequada à implantação e operação da rede de transporte. Essa alteração da distribuição objetiva 
enfrentar especialmente a concentração de empregos e serviços na porção insular de Florianópolis e a 
urbanização dispersa e predominantemente residencial de baixa densidade no continente, que resulta em 
grandes deslocamentos pendulares, longos percursos e baixo índice de renovação, que sobrecarregam o 
sistema de transportes, afetam sua eficiência e diminuem a oportunidade de usufruir os benefícios que a 
vida em meio urbano proporciona aos seus habitantes. 

Para que a simulação dos dois cenários pudesse modelar o possível desenvolvimento urbano futuro da 
região, avaliando o desempenho da rede de transportes em diferentes contextos de distribuição da 
população e atividades, foi considerado o mesmo crescimento populacional, de empregos e de posse de 
automóveis no período de 2014 a 2040 para o todo metropolitano. Vale destacar que não houve, na 
elaboração do cenário orientado, retirada de empregos ou de residentes existentes atualmente em qualquer 
área da região (muito menos na área central da capital), mas sim a distribuição do crescimento da população 
e das futuras novas atividades econômicas, calculadas por métodos estatísticos de projeção futura, em locais 
que serão diretamente servidos pela rede proposta de transporte metropolitano de alta capacidade. Em 
ambos os cenários foi utilizado o BRT como modo de transporte de média capacidade a ser implantado nos 
quatro municípios mais populosos da Grande de Florianópolis, além da revisão das rotas de ônibus, realização 
de obras de infraestrutura já licitadas ou em andamento. Para o Cenário Orientado foram consideradas, 

                                                             
6 O DOT, do inglês Transit Oriented Development (TOD), é uma forma de planejamento urbano baseado na criação de novas 
centralidades que disponham de acesso ao transporte coletivo e ofereçam boas condições aos modos não-motorizados de 
deslocamento, visando mitigar a necessidade de uso de automóveis particulares em meio urbano através de parâmetros de uso e 
ocupação do solo, densidade populacional, economia local e regional, disponibilidade de serviços, entre outros (CERVERO et. al., 
2002; NEWMAN, 2009). 

10993



 

também, as obras viárias necessárias para o desenvolvimento das novas centralidades propostas na porção 
continental da região. Vê-se, na Figura 1, a modificação da lógica de estruturação urbana do DOT, com a 
criação de novas centralidade urbanas, ao contrário da estrutura atual e tendencial, que mantém a área 
central do município de Florianópolis como dominante perante toda a região metropolitana. 

As alterações realizadas no Cenário Orientado quanto à distribuição do crescimento populacional e de 
empregos (localizações e densidades adequadas à oferta da rede futura de transporte coletivo), para o ano-
horizonte de 2040, resultaram em um sistema de transporte mais equilibrado e eficiente que o verificado no 
Cenário Tendencial, de acordo com as simulações computacionais realizadas pelo projeto PLAMUS em seu 
modelo de transportes. O plano indica então que a viabilização desse novo modelo de desenvolvimento 
urbano implica ações urbanísticas específicas, com distintas escalas e sob responsabilidade de distintos níveis 
da administração pública, conforme indicado a seguir.  

 
Figura 1: Modificação da tendência de desenvolvimento – eixos atuais e tendenciais (à esquerda) e no Cenário de Desenvolvimento Urbano 

Orientado pelo Transporte Coletivo (à direita).  
Fonte: LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA et. al. (2015, pp. 62-63). 

Propostas Urbanísticas no Cenário Orientado 

O Cenário Orientado foi desenvolvido a partir da simulação de diversas intervenções a serem realizadas nos 
contextos metropolitano, municipal e local, para garantir maior equilíbrio de usos, atração de pessoas, 
oportunidades de empregos, demanda necessária para promover a eficiência do transporte coletivo, além 
de conforto e segurança para as pessoas utilizarem os transportes ativos. A criação de novas centralidades 
foi vista como fator determinante para o desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana de 
Florianópolis, reduzindo a dependência das demais regiões com a porção central da capital. Foram propostas, 
assim, três novas centralidades na área continental, sendo duas ancoradas por polos industriais e logísticos 
(uma em Biguaçu e outra em Palhoça, seguindo o contexto econômico destes municípios). Já a terceira 
centralidade foi planejada no Município de São José segundo o modelo de Desenvolvimento Orientado pelo 
Transporte, de forma a reduzir os deslocamentos pendulares à ilha e oferecendo à população continental 
oportunidades de emprego, serviços, comércio, educação e cultura. O local escolhido, nos arredores do 
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Aeroclube de Santa Catarina e do Bairro Nova São José, tem extensas glebas já em vias de serem loteadas e 
acessibilidade privilegiada pela proximidade da SC-281, que será um dos acessos ao novo contorno viário da 
BR-101. As duas primeiras centralidades estariam conectadas aos demais municípios pelo eixo troncal 
formado pela BR-101, e a centralidade multiuso recebeu um novo troncal que conectaria as centralidades 
continentais no sentido norte-sul e se ligaria a Florianópolis por um sistema leste-oeste (Figura 2). 

A determinação da nova centralidade multiuso tem como principal objetivo modificar o padrão de expansão 
urbana dos municípios continentais, cujos novos loteamentos (predominantemente residenciais) não são 
articulados entre si, mas somente à BR-101 (priorizando o acesso à capital, onde estão os empregos), além 
de criar nessa parte da metrópole usos, empregos e serviços disponíveis atualmente apenas na porção insular 
da região. O espaço urbano diversificado resultante dessas intervenções incluiria Zonas de Interesse Social 
em meio a uma área urbana mista plenamente conectada ao conjunto metropolitano pela rede de BRT (que 
ligaria a capital, Biguaçu, São José e Palhoça) e estruturada por um sistema viário trinário (um eixo central 
exclusivo para BRT, pedestres e ciclistas, e dois eixos laterais com fluxo de veículos em sentido único), como 
pode ser visto na Figura 3.  

  
Figura 2: Proposta de BRT para o cenário orientado, com desenvolvimento planejado da porção continental da RMF.  

Fonte: LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA et. al. (2015, p. 59). 
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Figura 3: Proposta de centralidade urbana multiuso no município de São José.  

Fonte: LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA et. al. (2015, p. 75). 

Além das potencialidades que a nova região apresenta, foram também consideradas suas fragilidades, como 
a necessidade de criação de instrumentos institucionalizados de preservação, considerando sua 
suscetibilidade à inundações provenientes da bacia dos rios Maruim, Forquilhas e Potecas. Desta forma, o 
PLAMUS sugeriu uma área de proteção ambiental metropolitana para evitar a ocupação de áreas de risco 
pelo crescimento urbano. 

Outra proposta de destaque é a utilização dos terminais de transporte coletivo como unidades de projeto 
urbano, compreendidos pelo plano com elementos potenciais de concentração de novas atividades 
residenciais ou não, uma vez que configuram localizações com grande conectividade e acessibilidade que 
devem representar mais que somente um espaço para realização de transbordo e acesso ao sistema. Por 
serem equipamentos urbanos de fácil acesso à população, o PLAMUS considerou que eles devem ser 
pensados além da função primária de servir à mobilidade urbana, mas também utilizar da potencialidade de 
uso do seu entorno, de suas áreas internas e de seu espaço aéreo.  

É proposto, assim, que o espaço interno desses equipamentos seja pensado de forma a abrigar comércio e 
serviços relevantes aos usuários, assim como concentrar serviços públicos, como creches e atendimento ao 
cidadão. Quanto ao entorno, foram propostas diretrizes de adensamento no raio de influência do 
equipamento, considerando essencial a determinação de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) neste raio 
garantindo a proximidade física de importantes usuários do sistema e evitando elitização resultante da 
qualificação urbana. Além da legislação urbanística que viabiliza as alterações no padrão urbanístico 
(Zoneamento, Operações Urbanas Consorciadas etc.), destaca-se também a necessidade de delimitar áreas 
de intervenção urbana dentro deste raio de influência para promover projetos de desenho urbano que 
propiciem melhor qualidade percebida e objetiva do espaço de trânsito de pedestres, como requalificação 
das calçadas, semaforização nos cruzamentos, arborização urbana, entre outros. O plano indica ainda que, 
nos terminais, a função de acesso ao sistema de transporte ocorre somente no pavimento térreo, e que seus 
espaços aéreos representam desperdício de uma localização privilegiada, de modo que a construção de 
pavimentos superiores permitiria que usos diversos, como escritórios, equipamentos culturais, habitação 
social, entre outros, pudessem tanto se beneficiar diretamente da acessibilidade propiciada pelo 
equipamento, quanto concentrar demanda de transporte junto ao mesmo. 
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O PLAMUS sugeriu outras propostas relacionadas ao desenvolvimento de novas centralidades buscando a 
eficiência do sistema de mobilidade urbana com consequente aumento da qualidade do espaço público 
percebido, como a organização do sistema de circulação metropolitana com diretrizes que articulam a escala 
regional, municipal e local. Organizadas em escala metropolitana mas com reflexos diretos nas legislações 
locais, foram indicadas alterações nas leis municipais de alinhamento viário para incluir alargamentos ou 
reserva de faixas não edificantes visando a implantação de estruturas de mobilidade urbana em áreas já 
ocupadas e glebas não urbanizadas, respeitando o espaço destinado aos eixos viários estruturantes para 
conexão entre os municípios metropolitanos, assim como a transformação das rodovias federais e estaduais 
que cortam as áreas urbanizadas para que tenham desenho de avenidas, coerente com as atividades 
desenvolvidas em seu entorno e respeitando a escala da pessoa, seguindo os preceitos de projeto de Rua 
Completa. Destaca-se a proposta de remodelação de 15,7 km da atual BR-101 como eixo estrutural de 
transporte coletivo por BRT após a construção do novo contorno viário (Figura 4). Recomendou-se ainda que 
as leis de Zoneamento dos municípios fossem revistas dada a grande dispersão de adensamento construtivo 
atualmente permitida, de modo que os maiores índices de aproveitamento de terrenos ocorram somente 
nas áreas de influência do sistema metropolitano de transporte de alta capacidade e sejam condicionados a 
projetos de desenho urbano que adequem os tecidos impactados à intensificação do uso do solo.  

 

 

 
Figura 4: BR-101 atual, no município de São José (à esquerda), e proposta de novo desenho urbano para a incorporação da rodovia ao sistema 

viário municipal aliado ao adensamento e modificação do uso do solo no entorno do eixo viário.  
Fonte: LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA et. al. (2015, p. 110). 
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Para a integração dos municípios que constituem a metrópole, foi proposta também a implantação de uma 
rede cicloviária metropolitana que articularia intervenções em distintas escalas e sob responsabilidade do 
governo do estado e dos municípios, com ligações internas nos bairros e conexões regionais, proposta 
realizada após discussão com grupos de ciclistas da região. Para dar suporte à rede cicloviária, previu-se, 
também, investimentos em bicicletários adequados e integrados aos terminais de transporte coletivo, aos 
polos geradores de viagens, como universidades, órgãos públicos, centros comerciais e centros tecnológicos. 

Ainda na escala municipal, foram recomendadas às prefeituras revisões em suas leis de parcelamento do solo 
para incorporarem parâmetros específicos que adequem novos loteamentos aos deslocamentos não 
motorizados e permitam melhor integração com os tecidos existentes, como quarteirões com faces limitadas 
a 150 metros, proibição de servidões, desenho de rua que garanta tamanho mínimo confortável para 
deslocamentos a pé e por bicicleta. Sugere-se ainda que seja feito o tratamento viário e urbanístico das 
servidões existentes, interligando-as ao sistema viário do entorno e aumentando a sua conectividade a partir 
de projetos elaborados em conjunto com as comunidades impactadas. Como propostas a serem 
desenvolvidas em escala local em diferentes áreas da região, foi sugerida a readequação de diversas vias com 
medidas de traffic calming, Zonas 30 e calçadas contínuas configurando trajetos de pedestres mais seguros, 
confortáveis e acessíveis. O PLAMUS recomenda ainda a gestão do espaço aéreo e subterrâneo das calçadas, 
reduzindo os obstáculos nas calçadas; planejamento da arborização urbana para sombreamento de passeios 
e melhoria do microclima; utilização de mobiliário urbano para suporte às atividades de deslocamento ativo, 
entre outros. 

ALCANCES E LIMITES DA ABORDAGEM URBANÍSTICA DO PLAMUS 

O objetivo da presente pesquisa, que é verificar os alcances e limites da inclusão de diretrizes urbanísticas 
no PLAMUS de modo a subsidiar a discussão sobre os processos de elaboração dos Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana exigidos pela PNMU e dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado previstos pelo 
Estatuto da Metrópole, relaciona-se ao fato de que o plano feito para a Grande Florianópolis constitui-se de 
elementos típicos a essas duas modalidades de processo de planejamento atualmente exigidas por lei federal 
no país. Ainda que a iniciativa para a elaboração do PLAMUS e sua formatação não tenham se originado de 
exigências legais, verificam-se nele métodos de abordagem que merecem análise e discussão quanto ao 
tratamento de relevantes temas de planejamento metropolitano e de mobilidade, tanto por avanços 
representados quanto pelas dificuldades verificadas, conforme apresentado a seguir. 

Contribuições da abordagem urbanística do PLAMUS à elaboração dos Planos Municipais de 
Mobilidade Urbana e dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado no Brasil 

Primeiramente, é relevante destacar a abordagem realizada pelo PLAMUS quanto à análise histórica de 
ocupação e crescimento regional, conduzida não como etapa formal do diagnóstico, mas como uma busca 
por elementos para a compreensão da atual etapa do percurso metropolitano da Grande Florianópolis. O 
entendimento dos processos históricos de desenvolvimento das cidades muitas vezes é negligenciado pelo 
planejamento da mobilidade nos municípios, que acabam se limitando ao atendimento das demandas 
presentes sem ponderar se suas proposições podem reforçar tendências insustentáveis ou ampliar 
problemas existentes. Da mesma maneira, a análise das questões metropolitanas pode encontrar no 
histórico regional instrumento fundamental para interpretações precisas do fenômeno urbano em que se 
planeja intervir e promover desenvolvimento. 
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Por outro lado, o destaque a temas transversais à política setorial de transportes, com elaboração de 
diretrizes multissetoriais, configura também uma contribuição relevante do PLAMUS ao planejamento da 
mobilidade, tema transdisciplinar por natureza, mas que usualmente é tratado de maneira restrita ao 
planejamento dos serviços e infraestruturas de circulação na cidade. Quanto ao desenvolvimento 
econômico, por exemplo, o plano indica políticas públicas que fomentem o desenvolvimento regional mais 
equilibrado por meio do incentivo à complementariedade funcional entre os municípios da metrópole 
articulados pela rede de transporte, que passará tanto por vias que já estruturam a região metropolitana, 
como a BR-101, mas também pelo anel central da capital, articulando-a às novas centralidades, com o 
objetivo de integrar o organismo produtivo metropolitano de maneira eficiente e sustentável.  

Merece ênfase ainda a inclusão do tema do transporte de cargas nas centralidades propostas para Biguaçu 
e Palhoça, assim como os centros logísticos propostos, pois exemplifica a abordagem desse serviço 
fundamental para a economia regional como elemento da organização territorial – tanto do ponto de vista 
da mobilidade e do desenho da ocupação urbana quanto do funcionamento do sistema produtivo regional.  

Já em relação ao desenvolvimento urbano, destacam-se três itens relevantes: 

1) O exercício de planejamento representado pela proposta de Desenvolvimento Urbano Orientado pelo 
Transporte Coletivo 

A elaboração do cenário que redistribui os futuros habitantes e as atividades não residenciais nas novas 
centralidades junto à rede de BRT, especialmente no potencial novo bairro em São José, configura uma 
simulação modelada que calculou os benefícios de um conceito de planejamento urbano que muitas vezes é 
considerado abstrato demais para encaminhar políticas públicas. Foi possível, assim, dimensionar como as 
alterações no padrão de urbanização podem aumentar a eficiência dos investimentos em transporte – ainda 
que limitadas pelas condições reais de viabilização das mudanças (disponibilidade de terrenos, emprego de 
recursos públicos e o próprio tamanho do desequilíbrio atual da urbanização). 

2) Indicações sobre intensificação do uso do solo atrelado à infraestrutura de transportes 

Além de recomendar que o crescimento da Grande Florianópolis seja concentrado nas áreas servidas pelo 
transporte coletivo metropolitano de alta capacidade proposto, inclusive com a utilização dos terminais de 
transporte coletivo como polos de desenvolvimento (tanto os equipamentos em si como seu entorno), o 
PLAMUS destaca que eventuais mudanças de padrão de urbanização devem ser condicionadas a projetos de 
desenho urbano que adequem os bairros ao aumento de residentes e de atividades econômicas. Isso 
implicaria em diversas intervenções associadas, como novas áreas verdes, equipamentos públicos, habitação 
social, qualificação de espaços de circulação de pedestres, redes de drenagem e saneamento. Tal 
recomendação é um alerta de que não é somente o incremento na oferta de transporte que permite 
adensamento, mas sim o conjunto integrado e projetado de infraestruturas urbanas que dão suporte às 
variadas dimensões da vida na cidade e que qualificam a metrópole.  

3) O destaque ao desenho urbano e ao projeto urbano como políticas de mobilidade 

As perspectivas artísticas que ilustram propostas de intervenção (Ruas Completas, Zonas 30 etc.), como o 
exemplo apresentado para a BR-101 (Figura 4), além de permitir a visualização do caráter das intervenções 
e o modelo de espaço urbano resultante (inclusive diversificação e adensamento de usos lindeiros), indicam 
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a importância da qualidade dos projetos que concretizam a presença das políticas de mobilidade na cidade 
e permitem bons níveis de serviço a usuários dos transportes coletivos e da mobilidade ativa. Ou seja, 
recomenda que a implantação de elementos integradores (serviços e infraestruturas de mobilidade) deve 
ser conjugada a um desenho urbano a eles articulado.  

4) A indicação de projetos e intervenções em diversas escalas 

Ainda que o recorte territorial de um plano metropolitano seja o conjunto dos municípios que constituem a 
região, o PLAMUS buscou articular as intervenções propostas tendo em vista que cada projeto ou programa 
de melhoria da mobilidade é condicionado por questões em múltiplas escalas de desenho, níveis de 
atendimento e impacto na paisagem. A rede de transportes coletivos, por exemplo, exige estruturas de 
conexão regionais, mas demanda intervenções para que pedestres cheguem com conforto e segurança aos 
pontos de acesso ao sistema por redes de circulação a pé em calçadas com acessibilidade universal.  

 

Em todos os casos, o limitante das propostas encontra-se na necessidade de articulação interfederativa para 
a viabilização de ações sob responsabilidade tanto do Governo do Estado quanto dos municípios, o que 
representa grande desafio tanto para a efetivação dos planos de mobilidade quanto para os de 
desenvolvimento metropolitano. Nesse sentido, a ampla participação na elaboração dos planos pelos 
diversos atores sociais envolvidos nas políticas públicas urbanas mostra-se, atualmente, como um caminho 
para a concertação dos interesses e definição de prioridades da atuação pública nas cidades.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo buscou destacar a abordagem da dimensão urbanística da mobilidade urbana apresentado pelo 
PLAMUS como um caso de planejamento da mobilidade que buscou (i) a elaboração de diagnósticos e 
prognósticos de padrões de viagem subsidiados pela leitura urbana transdisciplinar, (ii) a necessária 
integração com as políticas de uso, ocupação e parcelamento do solo, e (iii) a conjugação de escalas na 
proposição de infraestruturas metropolitanas de transporte. Entre os alcances e limites da inclusão dessas 
diretrizes no PLAMUS destacam-se a necessária articulação interfederativa para a viabilização de ações, a 
análise histórica de ocupação e crescimento regional, o exercício de planejamento representado pela 
proposta de Desenvolvimento Urbano Orientado pelo Transporte Coletivo, indicações sobre intensificação 
do uso do solo atrelado à infraestrutura de transportes, o destaque ao desenho urbano e ao projeto urbano 
como políticas de mobilidade, e a indicação de projetos e intervenções em diversas escalas.  

A análise urbanística como instrumento de subsídio às tomadas de decisão nos processos de planejamento 
metropolitano e de mobilidade tem, evidentemente, inúmeras possibilidades, mas os casos específicos 
encontrados na elaboração do PLAMUS exemplificam o potencial de tal articulação.  

Primeiramente, o desafio representado pelos baixos índices de renovação da maioria das linhas de transporte 
coletivo da Grande Florianópolis e pelos grandes congestionamentos de veículos, que ilustram como se dá a 
articulação entre as questões de mobilidade e de uso do solo. Se as condições decorrentes de uma 
metropolização com urbanização extensiva e predominantemente residencial baseada na acessibilidade 
rodoviária contextualizam o desempenho deficiente do sistema de transporte coletivo e o predomínio dos 
transportes motorizados individuais no padrão atual de escolha modal para os deslocamentos, não faz 
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sentido propor soluções fundadas somente na ampliação do sistema viário ou das frotas de coletivos na 
região, sob pena de se perpetuar um sistema de transporte com custos crescentes tanto para usuários quanto 
para o poder público.  

Da mesma forma, as ideias usualmente difundidas pela opinião pública catarinense sobre a necessidade 
urgente de construção de novas ligações entre a Ilha e o continente ou ampliação da rede rodoviária regional 
puderam ser ponderadas no PLAMUS à luz da avaliação histórica dos processos de expansão da ocupação 
regional viabilizados por esses tipos de estruturas que, desacompanhados de políticas de equilíbrio 
territorial, permitiram novas conexões espaciais e expansão imobiliária relacionadas ao aumento da 
segregação socioespacial na região. A proposição, no PLAMUS, de novas vias ou ligações com a ilha sem a 
criação de novas centralidades no continente poderia reforçar mais ainda a relação de dependência da 
metrópole com a capital, configurando intervenções que, com o objetivo de conectar, distanciariam ainda 
mais os locais por ela servidos – tendo claro que as infraestruturas rodoviárias, ao mesmo tempo que 
atendem demandas, geram novas.  

A manutenção da concentração de atividades na Ilha, aliada à facilitação de acesso a áreas de expansão 
habitacional, incentivaria cronicamente a hipervalorização da Florianópolis insular, dados seus atributos de 
localização junto à maioria absoluta dos empregos e serviços da região, e fomentaria, pela redução 
momentânea dos tempos de viagem, a ampliação do processo de dispersão da urbanização 
predominantemente residencial no continente. Opta-se, então, por encaminhar propostas tanto para 
integrar e diversificar esse território fragmentado pela urbanização dispersa quanto para reverter a 
tendência atual de expansão, concentrando o crescimento futuro em áreas atendidas por transportes 
públicos e direcionando os investimentos para políticas que enfrentem de fato o problema e não reproduzam 
esse contexto insustentável.  
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AN INITIAL ANALYSIS OF URBAN MOBILITY CHALLENGES IN PETRÓPOLIS, RJ, IN THE PERSPECTIVE 
OF THE URBAN FORM AND CENTRALITY 

UN ANÁLISIS INICIAL DE LOS DESAFÍOS DE MOVILIDAD URBANA EN PETRÓPOLIS, RJ, EN LA 
PERSPECTIVA DE LA FORMA URBANA Y CENTRALIDAD 

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

RESUMO: 
Este artigo é resultado de uma pesquisa inicial de doutorado, com foco no levantamento de algumas questões 
relacionadas à mobilidade urbana na cidade de Petrópolis, região serrana do Estado do Rio de Janeiro. O estudo se 
desenvolve a partir de revisão teórica sobre a cidade em questão, com sua caracterização morfológica e histórica geral, 
confrontando a consolidação da área central dotada de serviços e oportunidades contra as ocupações dos bairros 
periféricos predominantemente residenciais. O conteúdo do artigo, após a introdução, se divide em 4 partes: a primeira, 
sobre a estrutura urbana de Petrópolis, descrevendo as diferenças socioeconômicas e morfológicas do centro e 
localidades periféricas do 1º distrito; a segunda trata de revisão teórica geral em planejamento e mobilidade urbana, 
com conceituação básica sobre mobilidade, hábitos gerais de deslocamento e forma urbana e análises iniciais sobre o 
centro e quatro localidades do 1º distrito; a terceira parte traz considerações gerais sobre a mobilidade sustentável, 
trazendo reflexões gerais sobre vitalidade urbana, poluição em geral, políticas públicas, saúde humana e segregação 
social; finalmente, a quarta e última parte trata brevemente sobre o direito à cidade e justiça social, trazendo reflexões 
sobre as direções do planejamento urbano vigente ainda voltado ao capital e à exploração turística da cidade, 
ausentando-se de melhor distribuição de investimentos. 
PALAVRAS-CHAVE: mobilidade; forma urbana; sustentabilidade; direito à cidade.  

ABSTRACT: 
This article is the result of an initial doctoral research, focused on raising some issues related to urban mobility in the city 
of Petropolis, in the mountain region of the State of Rio de Janeiro. The study develops from a theoretical review about 
the city in question, with its general morphological and historical characterization, confronting the consolidation of the 
central area with services and opportunities against the occupations of the predominantly residential peripheral 
neighbourhoods. The content of the article, after the introduction, is divided into 4 parts: the first, about the urban 
structure of Petrópolis, describing the socioeconomic and morphological differences of the central area and peripheral 
locations of the 1st district; the second deals with general theoretical revision in urban planning and mobility, with basic 
conceptualization about mobility, travel behaviour and urban form and initial analysis between the central area and four 
locations of the 1st district; the third part brings general considerations about sustainable mobility, bringing general 
reflections on urban vitality, pollution in general, public policies, human health and social segregation; finally, the fourth 
and final part deals briefly with the right to the city and social justice, reflecting on the directions of the current urban 
planning still focused on capital and the city's tourist exploitation, lacking of a better distribution of investments. 
KEYWORDS: mobility; urban form; sustainability; right to the city.   
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RESUMEN: 
Este artículo es el resultado de una investigación inicial de doctorado, con foco en plantear algunas cuestiones 
relacionadas con la movilidad urbana en la ciudad de Petrópolis, región serrana del Estado de Río de Janeiro. El estudio 
se desarrolla a partir de una revisión teórica sobre la ciudad en cuestión, con su caracterización morfológica e histórica 
general, confrontando la consolidación del área central dotada de servicios y oportunidades contra las ocupaciones de 
los barrios periféricos predominantemente residenciales. El contenido del artículo, después de la introducción, se divide 
en 4 partes: la primera, sobre la estructura urbana de Petrópolis, describiendo las diferencias socioeconómicas y 
morfológicas del centro y lugares periféricos del primer distrito; la segunda trata de revisión teórica general en 
planificación y movilidad urbana, con conceptualización básica sobre movilidad, hábitos generales de desplazamiento y 
forma urbana y análisis iniciales sobre el centro y cuatro barrios del primer distrito; la tercera parte trae consideraciones 
generales sobre la movilidad sostenible, trayendo reflexiones generales sobre vitalidad urbana, contaminación en 
general, políticas públicas, salud humana y segregación social; finalmente, la cuarta y última parte trata brevemente 
sobre el derecho a la ciudad y la justicia social, trayendo reflexiones sobre las direcciones de la planificación urbana 
vigente aún volcada al capital ya la explotación turística de la ciudad, ausentándose de mejor distribución de inversiones. 
PALABRAS-CLAVE: movilidad; forma urbana; sostenibilidad; derecho a la ciudad. 
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INTRODUÇÃO 

Tratar a temática da mobilidade urbana não é tarefa restrita à circulação de pessoas e bens. De fato, o 
assunto exige compreensão profunda das razões sociais e principalmente econômicas que levaram a 
decisões, ao longo de décadas, sobre a apropriação do espaço por distintos grupos sociais – o que se 
configura explícito no caso da cidade de Petrópolis, com uma elite dominante em sua zona central tombada 
e arredores – e que ainda dominam o tipo e a forma de permanência no espaço urbano, bem como dominam 
as direções do planejamento urbano de acordo com seus interesses. Assim, a cidade não foge das estatísticas 
de outros núcleos urbanos, trazendo em síntese uma experiência de maioria populacional pobre resignando-
se ao transporte público inseguro, de elevada duração, desconfortável e de alto custo, em geral advinda de 
áreas periféricas desprovidas de serviços públicos compatíveis e de oferta de empregos. 

O planejamento urbano orientado ao transporte motorizado individual, fórmula praticada desde os anos 
1940 em grande parte das cidades brasileiras, não é sustentável. A cada rua de elevada circulação de veículos 
e uso estritamente residencial, há poucas pessoas a pé pelo caminho. Consequentemente, em calçadas 
estreitas, vazias e escuras, a maior tendência é a opção por circular em seus carros. A lógica crescente da 
opção pelo veículo próprio e a promessa da liberdade e da segurança transfigurou grandes áreas da cidade 
em bairros vazios, espaços urbanos sem protagonismo (Jacobs, 1961) – consequentemente dando espaço à 
insegurança e à criminalidade.  

Ainda considerada a única “cidade imperial” da América do Sul , o centro histórico de Petrópolis-RJ (município 
com cerca de 300 mil habitantes) guarda certa quantidade de edificações e conjuntos de valor histórico 
protegidos por órgãos como IPHAN, INEPAC e outros, próprios de um tempo onde o império se estabeleceu 
no Brasil enquanto colônia e mesmo depois da independência, pela sua proximidade com a então capital 
federal, Rio de Janeiro, além dos atrativos que até hoje são procurados por turistas que buscam os diversos 
serviços diferenciados na cidade, como suas áreas verdes, arquitetura diferenciada e a gastronomia.  

No entanto, essa proximidade tem levado a um fenômeno migratório advindo da metrópole tal como em 
muitas cidades menores próximas às capitais estaduais no Brasil, causando considerável aumento 
populacional em núcleos urbanos sem estrutura física compatível com a nova demanda. No caso do sistema 
de circulação e espaços de permanência, tal fato vem sobrecarregando vias que, quando possível, recebem 
obras de alargamento privilegiando o transporte motorizado individual em detrimento ao pedestre.  

A conformação física de sua malha viária é aberta para a circulação em seus vales – ou seja, de eixos de 
circulação que se destinam a determinadas localidades da cidade sem a opção de rotas alternativas e franca 
troca de fluxos entre os bairros. O centro histórico, situado em área mais baixa, é o polo agregador e 
distribuidor de fluxos e nele estão concentrados os serviços municipais mais importantes, a maior parte da 
oferta de emprego, as classes sociais mais tradicionais e de elevado nível econômico. Assim, bairros 
periféricos apresentam diferenciada taxa de crescimento e tem se configurado como áreas de expansão da 
cidade. O Distrito de Itaipava, por exemplo, encontra-se em ascensão recebendo pela rodovia BR-040 grande 
parte dos turistas do Rio de Janeiro especialmente aos finais de semana (quando a população praticamente 
dobra), e se apresenta como outra incógnita devido ao rápido crescimento de residências permanentes, o 
que vem paralelamente atraindo comércios e serviços sem o acompanhamento de um investimento 
municipal que cubra as lacunas da infraestrutura urbana. 

11006



Adicionalmente a isso, o acesso a serviços básicos – como saúde e educação, entre outros – estão restritos 
na área central, concentrados onde o valor da terra é elevado e distante de considerável parte da população 
municipal. 

O termo vitalidade urbana nunca esteve tão citado em publicações do tema, relacionando-o à mobilidade, 
ambiência e segurança humana nas grandes cidades. Como muitos autores pontuam – ela é razão direta de 
um uso mais humanizado dos espaços públicos da cidade. O mesmo conceito que dá base ao slow food1 e 
outros movimentos demanda um olhar para os espaços urbanos e suas rotinas, convergindo para um modo 
de pensar, sentir e usar a cidade mais adequado à escala humana. Não é tarefa fácil, no entanto, em se 
tratando da necessidade de estudar situações específicas relacionadas a cada centro urbano, sua cultura e 
valores, superar as barreiras do zoneamento monofuncional desatualizado e a proliferação de ilhas muradas 
que vendem segurança e exclusividade para morar e consumir. 

Essa vitalidade é visível no centro urbano de Petrópolis pelo considerável número de pessoas que habitam 
essa área da cidade – um ativo importante a considerar, ainda que devesse ser mais estimulado para camadas 
sociais diferentes, e não apenas uma elite dominante. Nos bairros periféricos, infelizmente essa realidade 
não é a mesma: calçadas e ruas não convidam à permanência e ao interesse. Com sorte, os pedestres andam 
em estreitos passeios entre o muro e as enormes filas de carros estacionados, ou na rua mesmo. 

Assim, para a proposição de novos modelos urbanos sustentáveis e justos, é urgente confrontar as 
possibilidades de estabelecer níveis mais aceitáveis de qualidade de vida através de uma mobilidade urbana 
melhor associada à escala do pedestre, ao lado de tantas outras temáticas. 

A ESTRUTURA URBANA DE PETRÓPOLIS 

Os aspectos morfológicos da cidade se apresentam com consideráveis diferenças topográficas dentro do 
município, forçando, desde o Séc. XVIII, a uma ocupação concentrada nos fundos dos vales, juntos aos rios, 
tal como designado no Plano Köeler2, eventualmente valorizando os aspectos ambientais da região, porém 
limitando a circulação geral entre bairros devido a estes serem o “ponto final” dos circuitos provenientes da 
região central, baixa e plana. O Plano pode ser verificado na Figura 1. 

O sistema de transportes na cidade, desde o início, buscou seguir uma lógica igualmente racionalizada e 
formal, com a implantação de sistema de bondes a tração animal e posteriormente elétrico nas primeiras 
décadas do Século XX, com rotas localizadas nos fundos de vales, ao longo dos rios, atendendo à demanda 
das novas indústrias têxteis. Segundo AMBRÓZIO (2008), em 1882 foi inaugurada a primeira estação e oficina 
de manutenção ferroviária do Alto da Serra, alcançando em pouco tempo a então Vila Imperial (núcleo 
urbano de Petrópolis), ligando-se aí à Estrada de Ferro do Grão Pará, responsável pelas viagens até a Estação 
Leopoldina, no Rio de Janeiro. Tal modo de transporte perdurou, ao lado da circulação a pé ou a cavalo, até 
o aparecimento do automóvel, levando à posterior substituição dos bondes elétricos por ônibus,
responsáveis até hoje pelo transporte público da cidade. Com a expansão das indústrias nos anos 1950 e

1 Movimento baseado numa ótica compreensiva da comida e das escolhas alimentares, desde sua fonte, passando pelo preparo e 

pela apreciação ao comer – relação apropriada por SPECK (2016) ao comparar a experiência da cidade contemporânea veloz e 
irrefletida com o processo de um urbanismo mais humano. 
2 Plano elaborado pelo Major Júlio Frederico Koeler e oficializado por Decreto Imperial em 16 de março de 1843, definindo o 

zoneamento, hierarquização do sistema viário, normas de parcelamento da terra, ocupação e construção, do que hoje se constitui 
a área central da cidade de Petrópolis e bairros próximos, considerado o 1º plano urbanístico do país. 
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elevada migração de pessoas de outras regiões em busca de oportunidades, o modo rodoviário se consolidou 
associado a uma expansão territorial não planejada. 

 
Figura 1: Planta de Petrópolis em 1846  

Fonte: Portal da Biblioteca Nacional (2018) 

Assim, historicamente observa-se que os espaços de reprodução do capital e os de moradia nasceram 
desconectados e o tratamento diferenciado entre as diversas regiões da cidade e seu centro histórico, visível 
através das obras e investimentos gerais em infraestrutura viária, de sinalização, de mobiliário urbano, de 
paisagismo, de concentração de comércio e serviços municipais, entre outros, reproduzem um dos aspectos 
mais nocivos para o equilíbrio urbano: o movimento pendular diário, fazendo com que milhares de 
petropolitanos dependam da massiva oferta de empregos na região central e engrossem as filas dos ônibus 
pela manhã em direção ao centro e, à tarde, no retorno.  

Com um transporte público comum e pouco eficiente, a frota de ônibus possui, na prática, frequência 
irregular, sendo por si um dos grandes causadores do aumento da quantidade de automóveis e motocicletas. 
Há alguns anos, a cidade vê como um de seus principais desafios os longos congestionamentos em vias de 
largura limitada, em geral com dois sentidos e passeios estreitos, e grande demanda de áreas de 
estacionamento. A paisagem urbana na área central e nos bairros, em geral, é permeada por espaços comuns 
reduzidos para adequação de um sistema viário que segue as receitas do urbanismo moderno, priorizando o 
transporte individual. 
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Grande parte das ações que dão frente ao transporte rodoviário motorizado vem, há décadas, levando à 
franca expansão de áreas impermeabilizadas, através do alargamento de vias, pavimentação em asfalto, 
retificação de rios, redução de várzeas e ocupações irregulares em encostas com o crescimento 
horizontalizado não planejado, causando inundações e deslizamentos que protagonizam as manchetes com 
perdas materiais e humanas em larga escala3, também causando frequente impacto na mobilidade. 

Não obstante, o elevado número de veículos circulando na área central afeta diretamente a grande 
concentração de imóveis tombados – em geral antigos, de estrutura frágil, porém de valor histórico, por 
vezes propriedades particulares que, apesar dos esforços e exigências dos órgãos de tutela, não estão 
sofrendo manutenção e não estão preparadas para as vibrações transmitidas pela crescente circulação de 
veículos leves e pesados. Assim, depreciam-se pouco a pouco e arriscam desaparecer em um cenário futuro. 

PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA 

Conceito em mobilidade urbana 

De forma geral, a mobilidade envolve relações sociais que dependem de diversas conexões em diferentes 
níveis, estabelecendo padrões de interação social baseados em maiores ou menores interações face-a-face 
entre os presentes. Todas as formas de relacionamento e troca presumem uma presença intermitente (e por 
isso há a mobilidade) e formas de ausência (pelo afastamento) através de tecnologias de deslocamento e de 
comunicações. 

Segundo URRY (2008), encontros face-a-face pressupõe a necessidade de atender a obrigações legais, 
econômicos, familiares, sociais; expectativa de presença e atenção, trabalho; experimentar um lugar; 
vivenciar um evento. Pessoas e coisas impulsionam o movimento constantemente, e os sistemas existentes 
de distribuição (transportes, comunicações, etc) são a chave na relação metabólica das sociedades humanas 
com a natureza. 

A mobilidade requer muito mais que uma leitura física da cidade e seus aspectos de movimento e 
deslocamento, mas consiste numa interpretação das organizações de distância econômica, social e cultural. 

Diferentes pessoas, interesses, classes e motivos circulam sobre os territórios e utilizam diferentes modos de 
transporte. Comunicações e tecnologia de informação ampliaram muito o impacto das redes de mobilidade 
e o “sentido da viagem”, relativizando a presença física e a virtual – não existe mais o sentido de ilha mas sim 
imersão no todo através de suas redes de relacionamento (SHELLER e URRY, 2006). 

A relação de concentração de recursos e os processos de migrações e dispersões leva às zonas de 
conectividade ao mesmo tempo que provoca desconexão e exclusão social. No caso em estudo, Petrópolis 
tem elevada concentração simbólica, cultural, econômica e social na sua região central, plana, e as 
diferenciações espaciais e geográficas podem levar a segregações ou até mesmo o rompimento de identidade 

                                                           
3 A região serrana tem sido palco de tragédias incontáveis relacionadas a deslizamentos em função de sua expansão desordenada, 

com moradias sendo informalmente estabelecidas em áreas de encostas sem acompanhamento legal e técnico, causando oneroso 
desmatamento da vegetação nativa por sobre os maciços rochosos que conformam a topografia da cidade, desestabilizando o 
terreno e fazendo vítimas fatais quase anualmente, com destaque para o evento do Vale do Cuiabá, em 2011, noticiada em rede 
nacional com aproximadamente 920 mortos, somando perdas em Teresópolis e Nova Friburgo na mesma ocasião. 
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com a cidade. Para citar um exemplo, não é incomum ver um petropolitano da periferia que afirme ter 
entrado no Museu Imperial somente em sua época de escola, através de visitas organizadas. Assim, a 
conexão com um dos principais ícones da cidade não faz parte de sua vivência – ele está mais associado a 
uma imagem da cidade. 

Em geral, a mobilidade pode ser símbolo de status e poder (em função de condição econômica para a 
realização de viagens a turismo, por exemplo) ou de privação e sofrimento (processos de migração de zonas 
de fome e guerra). A elevada mobilidade de algumas sociedades pode reforçar a imobilidade de outras. Numa 
escala menor, a elevada mobilidade de alguns grupos e regiões pode reforçar a imobilidade de outros. Para 
tal, pode-se fazer uma breve análise do uso do automóvel em relação ao transporte a pé ou de bicicleta. 

O automóvel é um elemento de alto impacto em vários níveis – industrial, consumo, dinâmicas de transporte, 
espaço urbano. Ele impacta a subjetividade de gênero (tem uma predominância de homens ao volante), 
familiar e social, e sua circulação e infraestrutura leva à segregação de vizinhanças. Nos países em 
desenvolvimento, tem elevada relevância pois se configura como alternativa válida para a circulação das 
grandes distâncias das cidades espraiadas, face a uma oferta de transporte coletivo, em geral, de baixa 
qualidade. Nesta lógica, a taxa de motorização, no Brasil, tem se elevado consideravelmente, como pode ser 
visto na Figura 2. 

 
Figura 2: Motorização por automóveis no Brasil de 2001 a 2014 (unid/100hab)  

Fonte: Observatório das Metrópoles/Denatran (2014) 

O número de veículos automotivos, em geral, tem sofrido crescimento em Petrópolis, de acordo com 
números também apontados pelo DENATRAN, acompanhando a média nacional, como resposta a uma 
demanda econômica, industrial mas também de deslocamento, levando, consequentemente, a um aumento 
na infraestrutura de transportes. Na prática, são décadas de investimento em rodovias, avenidas, viadutos e 
túneis que não necessariamente incluem o beneficiamento de corredores coletivos, mas amplia as faixas de 
rolamento levando à redução de espaço para a circulação a pé ou de bicicleta. Carros que circulam precisam 
parar em algum lugar, então pode-se prever a criação de espaços de parada (estacionamento) onde poderia 
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haver outros usos. Assim, avalia-se que o planejamento em mobilidade urbana deve ser amplo, 
compreensivo e democrático, como explicado anteriormente. 

Hábitos gerais de deslocamento 

Os hábitos gerais de deslocamento numa cidade estão associados a perspectivas socioeconômicas e 
demandas entre origem e destino. Ainda, questões como modos de transporte disponíveis no trecho a ser 
percorrido, custo, segurança e forma urbana poderão atuar como fatores de escolha. No entanto, HEINEN 
(2016), em seu estudo sobre hábitos de locomoção em Londres, faz vasta revisão bibliográfica acerca de 
pesquisas que abordam uma associação entre identidade pessoal e escolha sobre como se deslocar, dentro 
das possibilidades vigentes. “A identidade tem sido associada a um comportamento pró meio ambiente”, 
confrontando com afirmações do tipo: “Sou a pessoa que age amigavelmente em relação ao meio ambiente” 
ou “agir amigavelmente em relação ao meio ambiente é uma parte importante que me define”. De acordo 
com o estudo, questões ideológicas atuais estão sendo um dos fatores de mudança modal para um grupo de 
pessoas que dispõe de uma variedade de modos de circulação.  

Por outro lado, NAESS e ANDRADE (2010) afirmam que “os hábitos de locomoção dependem, em particular, 
das justificativas das pessoas para a localização das atividades nas quais participam”, ou seja, suas atividades 
diárias podem estar concentradas em determinada localidade por determinação de escolhas diretas (alguém 
que o escolhe pelas características do serviço ali existente, como uma escola, um shopping com lojas 
específicas, um centro comercial, um parque ou uma região rica em opções). Então, a forma de deslocamento 
poderá se subordinar ao primeiro, usando-se das possibilidades existentes para atingir seu objetivo. Em suas 
palavras, “as distâncias de viagem dependem mais da localização da residência em relação a grandes 
concentrações de facilidades do que da distância até as instalações mais próximas”, cabendo enfatizar que 
essas grandes concentrações de facilidades, neste caso, determinam as preferências das atividades de 
alguém, apesar das distâncias e, consequentemente, do modo de transporte percorrido. 

No caso de Petrópolis, o fator da concentração de atividades parece ser o principal. A cidade se configura, 
desde sua criação, com a formalização do centro urbano (dentro e nas imediações do Setor Histórico, de 
acordo com a Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo do município), concentrando as atividades 
econômicas principais, a administração pública, os serviços essenciais, contra o que se naturalmente chama 
de “bairros”, ou seja, os demais grupamentos urbanos entendidos como residenciais (alguns até possuem 
pequeno centro comercial para necessidades imediatas), dependentes do primeiro em termos de atividades 
diárias. Num primeiro momento, é possível entender tal fato como determinação do hábito de locomoção e, 
portanto, o modo de transporte utilizado – em geral ônibus ou carro. Numa rápida amostragem utilizando 
circuitos simples através do aplicativo My Maps, do Google®, as distâncias médias percorridas (Figura 3) entre 
o centro (A) e os bairros Cremérie, Itamarati, Bingen e Retiro (B), todos do 1º distrito, o mais desenvolvido 
se comparado aos demais, são bastante elevadas e qualquer outra alternativa de circulação com outros 
modos se mostra difícil por diferentes fatores. Os circuitos e tempos levaram em consideração o 
deslocamento realizado por carro. 

As localidades escolhidas referem-se a uma escolha aleatória de bairros periféricos pertencentes ao 1º 
distrito de Petrópolis. Outros poderiam ter sido igualmente selecionados para a referida comparação. O que 
cabe verificar com a ilustração é a área circunscrita no círculo vermelho, entendido como Centro e com 
concentração de atividades. 
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Figura 3: Circuitos gerais do centro de Petrópolis para 4 bairros do 1º distrito 
Fonte: Google Maps, editado (2018) 

Assim, a figura visa ilustrar que as distâncias médias giram, nessas amostras, em cerca de 4 – 9 km e, em 
termos de tempo para um circuito feito de carro, em torno de 11 – 30 minutos. Se esses circuitos forem feitos 
com transporte público (ônibus municipal), de bicicleta ou a pé conforme, teríamos o resultado apresentado 
entre o Centro e as localidades, conforme a Tabela 1. 

Modo de Transporte 
Centro ao 
Cremérie 

Centro ao 
Itamarati 

Centro ao Bingen Centro ao Retiro 

Carro 11 30 14 14 

Transporte Público 25 35 29 20 

Bicicleta 20 54 33 26 

A pé 57 122 67 68 

Tabela 1: Tempo de deslocamento (em minutos) de acordo com o modo de transporte em circuitos de Petrópolis 
Fonte: Google Maps e Moovit (2018) 

Para essas análises, devemos considerar que os tempos informados pelas bases de informação utilizadas 
(Google Maps® para deslocamento de carro, a pé e de bicicleta e Moovit® para o transporte público) são para 
livre circulação, ou seja, não consideram eventos naturais e até frequentes em Petrópolis: engarrafamentos, 
acidentes, obras, alagamentos, ausências de circuitos seguros e adequados para o transporte a pé ou de 
bicicleta, questões topográficas diferenciadas (aclives de mais de 20%), etc.  
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O que os dados demonstram é que, preliminarmente, os tempos para circulação de carro são menores, para 
os referidos trechos em amostragem, que qualquer outro modo. Em seguida, podemos observar que os 
tempos para circulação de ônibus é bastante concorrente aos tempos de bicicleta, com exceção do circuito 
entre Centro e o Itamarati, chegando a bicicleta a gastar 35% a mais de tempo. A circulação a pé, em todos 
os casos, gasta em torno de 1 hora, com exceção do circuito entre Centro e o Itamarati, que leva cerca de 2 
horas. Para todas as amostras, atualmente é um modo inviável do ponto de vista do tempo, associado a 
questões de infraestrutura, segurança e conforto. 

Esses levantamentos buscam dar a conhecer as particularidades de certos trechos a fim de problematizar a 
questão da mobilidade sob o ponto de vista da escolha modal e da localização das atividades, lançando um 
olhar sobre certos fatores que respondem pelos hábitos de locomoção dos residentes nessas áreas. 

Forma urbana: densidades, malha viária e outros desafios 

Nos estudos recentes relacionados à mobilidade urbana em cidades de países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, muito do que se produz tange os temas de impactos ambientais e sociais, especialmente 
quanto à poluição (do ar, sonora) e toda a perda de espaço e efeito-barreira para acomodar as infraestruturas 
de circulação do carro. Em geral, um desenvolvimento baseado no modo de transporte rodoviário 
(especialmente voltado ao transporte individual) irá priorizar malhas viárias de alta fluidez de tráfego, 
evitando a retenção e os congestionamentos – por vezes, levando à piora desses quadros.  

Ao mesmo tempo, a estrutura das cidades ainda compreende uma relação de poder e consumo concentrada 
nas áreas centrais, ou seja, os núcleos urbanos como gestores das oportunidades de emprego e renda, 
cultura, educação e lazer, e ainda de uma população residente de alta renda, contra uma dispersão aleatória 
e descontrolada de outras classes sociais (menos favorecidas) em direção à periferia (NAESS, ANDRADE, 
2010). Com sorte, em áreas centrais pode-se encontrar um misto de usos, porém uma ocupação 
monofuncional nos chamados subúrbios.  

Ainda, a morfologia urbana e suas variantes (ocupação do solo, adensamento populacional, diversidade de 
serviços) tende a ser diferenciada nas áreas centrais, e homogeneizada nas periferias. O adensamento de 
áreas centrais (como é o caso de Petrópolis) leva a uma elevação na altura dos edifícios, maior circulação de 
pessoas na região e propicia outras práticas de deslocamento para os serviços da região. A malha urbana da 
área do Centro é mais próxima do regular pela planície em que se encontra, aproveitando os circuitos dos 
rios e a possibilidade de uso de áreas inteiras para o loteamento e destinação da elite monarquista do século 
XIX, sob ordens de D. Pedro II. No entanto, a cidade a partir desse ponto expandiu-se para outras regiões 
vencendo os desafios topográficos à sua frente. Entremeando em outros fundos de vale, recorreu a uma 
malha urbana em geral de alta declividade (20-30%) subindo para os maciços existentes, conformando ruas 
em tipologia “espinha de peixe” até um determinado ponto. Assim, o abairramento informal foi conformado 
por conjuntos de vias com essas características, quase caracterizando espaços particulares ocupados de 
forma espontânea, com péssima qualidade de mobilidade em função das elevadas inclinações, de circuitos a 
pé deficientes ou ausentes, etc. 

A forma urbana impacta diretamente o comportamento das pessoas na cidade. Ela pode gerar 
deslocamentos curtos ou longos, e viabilizar (ou determinar) a mobilidade de certa forma. NAESS e ANDRADE 
mencionam que, quanto mais próximo dos setores multifuncionais com diversidade de moradias, serviços e 
opções de lazer e consumo, mas essas viagens tendem a ser realizadas em modo de transporte mais suave – 
especificamente a pé ou de bicicleta. É o que ocorre com os residentes nas imediações das grandes avenidas 
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do centro histórico petropolitano, que desenvolvem suas atividades diárias com curtos deslocamentos a pé, 
privando-se em certa parte dos casos da manutenção de um carro na garagem. Diga-se, aliás, que grande 
parte das edificações dessa região não possuem garagens em seus prédios. 

O mesmo não pode ser afirmado em outras áreas do município. Moradores de bairros como Retiro, Carangola 
ou Quitandinha, para não citar tantos outros, dependem diretamente de um transporte motorizado para 
deslocar-se para grande parte de seus interesses – localizados no Centro. 

Fora do Brasil, estudos realizados em Hangzhou (China), com 10 milhões de habitantes, Copenhagen 
(Dinamarca), com 1,2 milhão de habitantes, além de cidades brasileiras, demonstram que o comportamento 
de viagem para pessoas que moram em áreas centrais é bastante distinto de outras que moram em áreas 
periféricas (NAESS, ANDRADE, 2010). Na Figura 4, pode-se observar as distâncias viajadas nas duas cidades 
de acordo com a localidade de origem e os modos de transporte utilizados. 

 
Figura 4: Viagens de 2ª a 6ª feira por diferentes modos de transporte em Copenhagen e em Hangzhou 

Fonte: NAESS, ANDRADE (2010) 

De acordo com os gráficos, em Copenhagen, quanto maior a distância viajada, mais força ganha o uso do 
carro ou taxi. Em Hangzhou essas relações ficam mais equilibradas, exceto para distâncias bastante curtas 
(menores que 3,4 km de deslocamento), quando a circulação não motorizada é predominante. Lembrando 
do porte populacional das duas cidades, pode-se supor que, por ser consideravelmente menor, Copenhagen 
não possui uma diluição de suas atividades em multicentralidades como Hangzhou. 

Há grande possibilidade de que o mesmo fenômeno esteja ocorrendo em grande parte das cidades de médio 
porte no Brasil, cujos processos de multinucleação4 não ocorreram propriamente em função dos limites de 
escala. Assim, há elementos além das estruturas físicas que atuam sobre a forma de ocupação do espaço 
urbano e o poder de escolha sobre onde morar e usufruir de serviços em geral. No caso do centro histórico 
de Petrópolis, mesmo com um público de alta renda tendo acesso aos serviços disponibilizados, ainda há a 
discussão sobre os elementos de uso e pertencimento do legado cultural existente. De acordo com ARAÚJO 

                                                           
4 Multinucleação é uma característica geográfica, social e econômica da cidade onde há distribuição de centros e subcentros pelo 

tecido urbano, muitas vezes com hierarquia entre eles. KNEIB e SILVA (2011) cita algumas conceituações de teóricos da área 
fazendo desta uma base para seu estudo que correlaciona centralidades urbanas e geração de viagens. 
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(2015), o centro histórico é visto, pela sua análise de planos da cidade relativamente recentes em vigência, 
como polo de consumo e desenvolvimento turístico que não gera relação com os valores da população em 
geral. Sobre a crise financeira que assola a cidade e os processos de mercantilização, ela afirma que “o 
esvaziamento do centro histórico não deve ser combatido essencialmente por turistas, mas por quem 
também faz parte da construção da memória da cidade”. Resta claro que há desafios em relação à cultura na 
cidade e que a mobilidade pode exercer papel fundamental no acesso e na transformação de seu significado. 

Retornando aos casos de circulação entre o centro e 4 localidades escolhidas (Cremérie, Itamarati, Bingen e 
Retiro), é preciso ressaltar que a topografia da cidade está bastante configurada pela localidade de sua 
implantação. Na Figura 5 estão demonstrados os circuitos com o relevo da cidade. 

 
Figura 5: Relevo geral do 1º distrito de Petrópolis  

Fonte: Google Maps, editado (2018) 

A circulação entre os pontos recebe certa influência da topografia acentuada dos chamados “bairros” 
(localidades periféricas pertencentes ao 1º Distrito). A cota altimétrica média da área do Centro, a partir da 
referência utilizada pela mesma base de dados, é 821,00. Pode-se observar, na Tabela 2, variações de cotas 
altimétricas entre este e os bairros em questão. 
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Bairro Altitude Diferença Declividade média 

Crémerie 854,00 33,00 0,83% 

Itamarati 1066,00 245,00 2,72% 

Bingen 852,00 31,00 0,52% 

Retiro 825,00 4,00 0,06% 

Tabela 2: Características altimétricas e declividades médias entre Centro e localidades de Petrópolis 
Fonte: Google Maps e Google Earth (2018) 

Cabe ressaltar que, para todos os casos, a declividade média foi calculada pela simples razão entre a diferença 
absoluta entre os pontos e a distância geral apresentada na Figura 5, sem avaliações pormenorizadas de 
trechos específicos, especialmente junto às localidades-destino onde a elevação do relevo tende a ser 
acentuada. Ainda, verifica-se que as localidades escolhidas são o que se chama de “centro de bairro”, em 
geral nas partes baixas dos mesmos. Estes “centros” não costumam oferecer todas as facilidades 
mencionadas por NAESS e ANDRADE (conforme descrito anteriormente), porém as diferenças altimétricas 
entre esses subcentros e as residências na parte alta destes bairros é onde, em geral, se concentram as 
diferenças de altitude apuradas em caráter preliminar na tabela.  

Assim, como subproduto dessa análise, o bairro do Retiro será brevemente analisado a partir de perspectivas 
de distâncias, tempos e topografia geral da área, o que será tabulado a seguir. 

Figura 6: Região do Retiro, de acordo com abairramento informal 
Fonte: Google Maps (2018) 

Como muitos “bairros” de Petrópolis, o Retiro se desenvolveu a partir de vias estruturantes (em amarelo 
observa-se a Rua Barão do Rio Branco, que, em seguida, transforma-se em Estrada União e Indústria) em 
direção ao interior de vales, acomodando uma malha viária aberta, tipo “espinha de peixe”, entremeando-
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se nas aberturas disponíveis de acordo com a demanda habitacional, como se pode observar na Figura 6.  Em 
geral, essas ocupações incluem diferentes classes, trazendo uma tipologia arquitetônica mais formal com 
regularização fundiária, qualidade estrutural, mas também apresenta ocupações ditas irregulares, processos 
de favelização carentes de infraestrutura e outras formas de atenção pública. 

Figura 7: Circuitos entre o subcentro (A) e 3 localidades (B) do bairro do Retiro – tempos de circulação a pé 
Fonte: Google Maps (2018) 

Figura 8: Mapa topográfico da região do Retiro 
Fonte: Google Maps (2018) 
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Do ponto de vista da mobilidade, observa-se, nesta aproximação, outra escala com novos desafios para o 
deslocamento diário. Foram novamente estimados 3 pontos de referência (B) nos fundos de vale cuja ligação 
com a referência (A) – subcentro da área do Retiro – estão ilustrados. Conforme pode ser observado na Figura 
7, na média, os circuitos podem estender-se de 1 a 3 km e, numa circulação a pé, podem chegar a 23-53 
minutos. Grande parte da população local realiza esse deslocamento com transporte público ou de carro. 

Derivando a análise para a questão topográfica, observa-se certo acentuamento na diferença de nível entre 
esses pontos analisados, conforme pode ser visto na Figura 8. Sabendo-se que a cota média no subcentro do 
Retiro é cerca de 820,00m, demonstram-se as diferenças de nível nos trechos em análise e a declividade 
média apurada na Tabela 3. 

Bairro Altitude Diferença Declividade média 

Final da Rua Pinho da Silva 1082,00 262,00 8,73% 

Final da Rua Henrique Dias 1034,00 214,00 10,7% 

Comunidade do Neylor 921,00 101,00 10,1% 

Tabela 3: Características altimétricas e declividades médias entre Centro e localidades de Petrópolis  
Fonte: Google Maps e Google Earth (2018) 

Mais uma vez, a declividade apurada é rasa nos resultados, trazendo um cálculo de forma simplificada e não 
considerando as especificidades dos trechos, inclusive acentuações especialmente concentradas nas 3 
localidades (B). Ainda assim, as declividades médias apuradas demonstram as barreiras topográficas 
existentes e – talvez – um indicador para a definição do hábito de locomoção e do modo de transporte dos 
moradores dessa região. Saindo da média simples, possivelmente as declividades a serem percorridas se 
ampliam e se somam às barreiras de circulação a pé para as atividades locais ou conexão com outros modos 
de transporte coletivo. 

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL: CONSIDERAÇÕES SOBRE CAMINHABILIDADE E MULTINUCLEAÇÃO 

O planejamento urbano orientado ao carro – como opção de conforto e exclusividade – ganhou muita força 
em nome de uma motivação expansionista do capital ligado à indústria automobilística e ao mercado 
imobiliário, com a justificativa, nos anos 1960, de que qualquer limitação artificial ou restrição ao uso do 
automóvel e do transporte rodoviário conduziria à estagnação social e econômica (Silva, 2013). Até a primeira 
crise do petróleo (1973), o pensamento progressista dominante era de que tal modo de transporte estava 
associado a uma grande capacidade de promover crescimento, elevar os padrões de vida e criar uma boa 
sociedade. De lá para cá, muito tem-se discutido acerca da questão da mobilidade urbana nas cidades como 
elemento central para circulação de capital, bens e serviços, avançando muito pouco sobre alternativas no 
Brasil. 

Ainda que haja princípios básicos para o planejamento das cidades tais como o entendimento de trajetos a 
partir da origem-destino das viagens e a redução do tempo (e consequentemente de custos) na definição de 
modos de transportes e rotas, o desenvolvimento dos estudos para uma mobilidade sustentável deve 
considerar perspectivas que tratem outras dimensões da cidade (BANISTER, 2007). Questões como 
parâmetros-chave para cidades sustentáveis devem ser consideradas, tais como quantitativo populacional, 
densidades médias, usos diversificados, desenvolvimento orientado aos corredores de transporte, 
especialmente no caso de multimodais, que poderão ser complementados por soluções de circulação a pé e 
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de bicicleta o máximo possível. Através de uma combinação de ações, cidades podem ser desenvolvidas ao 
nível do pedestre a fim de permitir acessibilidade e meio ambiente de alta qualidade. Qual o papel que o 
transporte pode ter nas cidades do futuro onde haja um local para práticas de deslocamento menos 
impactantes e mais favoráveis às necessidades humanas? 

A noção de viagem e transporte por origem-destino deve perder força à medida que o lazer a ele associado 
possua mais valor. Dentro de uma rotina diária, funcionaria como uma compensação diante de uma demanda 
por hábitos que agreguem qualidade de vida, optando por uma prática totalmente diferente. O transporte, 
neste caso, ganha o status de atividade valorizada. 

A redução do nível de dependência do carro deve seguir por nova hierarquização de modos de transporte 
colocando a circulação a pé e por bicicleta no topo da lista, reduzindo velocidades e criando possibilidades 
de aproximação do espaço urbano para atividades de permanência e apropriação. Uma noção muito mais 
ampla de rua tem sido criada, deixando de ser unicamente um local de passagem para ser um espaço para 
as pessoas em diferentes momentos do dia e da semana, agregando feiras livres, práticas esportivas, 
artísticas e de lazer, entre outras. “A abordagem da mobilidade sustentável requer ações para reduzir a 
necessidade de se locomover (menos viagens), encorajar a intermodalidade, reduzir as distâncias a percorrer 
e buscar uma maior eficiência no sistema de transportes” (BANISTER). 

JACOBS (1960) critica a cidade monofuncional sem senso de pertencimento, citando parâmetros que gerem 
um bom desenvolvimento das cidades, como usos combinados, quadras curtas, mescla de edifícios novos e 
antigos e adensamento populacional. Em suas palavras, “ruas impessoais geram pessoas anônimas” e, se 
mesmo a diversidade de classes sociais e culturas geram o que ela chama de “olhos da rua”, o transporte a 
pé ou de bicicleta ainda parecem ser os mais democráticos e poderão reforçar o sentido de identidade de 
um lugar. Políticas de uso residencial nas áreas centrais já providas de infraestrutura urbana (incluindo os 
sistemas de transportes) e os muitos serviços e comércios podem assim ser alcançados sem o uso de carros. 

Ainda de acordo com BANISTER, se o transporte convencional e suas emissões poluentes (em geral CO2) 
estão relacionadas à asma, bronquite e outras doenças associadas ao pulmão, pode-se afirmar que o uso 
indiscriminado do carro para a mobilidade diária responde por muitos desafios relacionados à saúde pública. 
Por outro lado, as propostas que relacionam o chamado “transporte ativo” coloca o usuário no centro do 
planejamento da mobilidade, sendo ele mesmo o indutor da circulação a pé ou de bicicleta, entendidos como 
mais saudáveis. Mobilidade sustentável oferece benefícios à saúde individual assim como promove um 
ambiente mais saudável. Para citar o exemplo de Paris, a cidade “determinou que seu futuro está ligado à 
diminuição da dependência do automóvel” (SPECK, 2016), e planeja criar 40 quilômetros de corredores 
exclusivos para ônibus, 20 mil bicicletas compartilhadas em 1450 lugares e removerá 55 mil vagas de 
estacionamento por ano, nos próximos 20 anos. Apesar de radicais, as propostas, segundo o autor, contam 
com apoio de 80% da população, sensibilizada com os riscos à frente e os prejuízos já computados. 

Contudo, adotar novas formas de se locomover parte bastante do cidadão. Para muitas pessoas, mobilidade 
sustentável requer uma mudança radical na forma como as decisões de viagem são feitas. Políticas públicas 
de incentivo (ou desincentivo) podem auxiliar nessas decisões. Primeiramente, é preciso compreender o 
custo-benefício em questão. Adotar a circulação a pé ou de bicicleta exige uma infraestrutura física e 
ambiental adequada e favorável, altamente concorrente ao carro. Passeios e ciclovias seguras, sinalizadas, 
arborizadas e bem dimensionadas são itens mínimos para um princípio de decisão por deixar o carro na 
garagem. A associação de circuitos próximos a estações de transporte público com bicicletários, espaços de 
permanência e conveniência tende a auxiliar nas mudanças comportamentais de circulação e consumo. 
Numa grande malha hierarquizada, o transporte de média e alta capacidade deverá atender de forma 

11019



 

otimizada às demandas de viagem, associada ao planejamento de usos e de adensamento populacional, 
reestabelecendo o equilíbrio do acesso às diferentes camadas sociais. 

Por outro lado, efeitos contrários ao uso do carro podem ser sentidos a partir de políticas de taxação sobre 
os produtos (especialmente aqueles movidos por combustível fóssil), redução de vagas para estacionamento 
em áreas de grande circulação de pessoas a pé com ampla oferta de transporte público e, se necessário, 
implantação de pedágios urbanos ou sistema de rodízios de veículos, a fim de dar a decidir por modos de 
transporte alternativos, convenientes e já adequados às demais medidas do âmbito de planejamento e 
gestão urbana. Além de Paris, muitas cidades tomaram essa decisão com resultados de sucesso. Outras, 
como São Paulo5, são casos duvidosos (já que permanece com extensos congestionamentos). 

Segundo FORSYTH e KRIZEK (2010), há aspectos físicos e não físicos que influenciam a promoção e a adesão 
por mobilidade de baixo impacto, em específico a circulação a pé ou de bicicleta. Pode-se destacar o desenho 
urbano, que possibilita segurança, legibilidade e interação com outros usuários do espaço. A disponibilidade 
e a qualidade da infraestrutura de circulação (calçada e ciclovia) em relação ao seu dimensionamento e 
atratividade, combinadas, reforça os sinais claros de uma potente opção pelo transporte não motorizado. 

Alguns estudos demonstram que, para adultos, a decisão por circular a pé tem a ver com a disponibilidade 
de acesso a muitos destinos e alta densidade populacional (ainda que esse fator seja um desafio à parte com 
outras variáveis) – neste caso porque possivelmente muitos destinos estão mais próximos entre si. 
Conectividade e integração entre o sistema de circulação e outros interesses ampliam muito a adoção dessa 
modalidade. Em seus estudos, os autores citam várias outras questões obtidas em pesquisas específicas, 
como tempo de viagem, conveniências ao longo do caminho, ainda que a disponibilidade e qualidade da 
infraestrutura existente não fosse determinante. Em relação às distâncias, há estudos que apuraram uma 
circulação média de 300 a 600 metros até o final da viagem a pé como limite para aqueles que adotam tal 
prática, tendo, neste ponto, o destino final ou a integração com outro modo de transporte. 

Para crianças, os interesses variam pela idade, sugerindo que a decisão por circular a pé se vincula menos em 
viagens e mais no tempo gasto estando fisicamente ativo. Para os pequenos, porém, a distância percebida e 
as barreiras (como vias rápidas) são importantes no ato de decisão de irem à escola a pé.  

SPECK comenta que, segundo o Center for Disease Control (Centro de Controle de Doenças) dos EUA, um 
terço das crianças americanas nascidas após os anos 2000 terá diabetes em função das atuais dietas e do 
modelo de planejamento urbano em grande parte das cidades. Será possivelmente a geração menos ativa 
da história do país. Os mesmos estudos citam que, em 1969, 50% das crianças caminhavam a pé para ir à 
escola, contra atualmente 15% delas. Mencionando a obra Urban Sprawl and Public Health (Espraiamento 
Urbano e Saúde Pública), de Howard Frumkin, Lawrence Frank e Richard Jackson, lançado em 2004 – que 
apresenta um profundo levantamento das relações entre saúde, doenças comuns e a forma das cidades, o 
autor cita que um número cada vez maior de epidemiologistas afirma que, “pela primeira vez, a geração atual 
de jovens irá viver menos que seus pais”. 

A qualidade ambiental dos circuitos de viagem parece também ser importante fator de escolha. A 
disponibilidade de padrões viários que se aproximem das necessidades humanas comuns (muitas vezes 
relacionado à natureza), ou mesmo de parques urbanos ou praças que viabilizem alternativas mais 
diversificadas de rotas, motivos e paisagens, tendem a enriquecer a experiência da caminhabilidade ou 

                                                           
5 Desde o final dos anos 1990, São Paulo adota o sistema de rodízio de veículos na zona central da cidade a fim de reduzir em cerca 

de 20% o trânsito de veículos particulares e viabilizar picos com menor duração. 
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ciclabilidade, podendo ser um fator de escolha em meio a alternativas com outras vantagens. Regiões planas 
com oferta de serviços e lazer ao longo do caminho sugerem uma opção mais favorável para circular a pé, 
podendo numa só viagem resolver uma série de assuntos.  

Como dito, Petrópolis reúne, em grande parte, as características ambientais propícias para o estímulo à 
caminhabilidade, pois oferece um clima ameno em boa parte do ano, possui áreas bastante arborizadas e 
com espaços de permanência (especialmente no Centro), porém defronta-se com a baixa qualidade dos 
espaços urbanos nos bairros periféricos, com redução de larguras de passeios, menor taxa de arborização e 
elevadas declividades nas ruas e calçadas. Deve-se lembrar que as cidades brasileiras facilmente ultrapassam 
a marca dos 40ºC de temperatura ambiente entre novembro e março (por vezes incluindo Petrópolis), e a 
decisão sobre como circular pode mudar consideravelmente nessa época em função do desconforto. 

FORSYTH afirma que ciclistas tendem a tolerar trajetos mais longos uma vez que conseguem desenvolver 
velocidade maior, se comparado ao pedestre. Mesmo assim, é difícil mensurar qual seria a distância máxima 
que alguém percorreria pedalando e, a partir dela, deixasse a bicicleta em casa e optasse pelo uso do carro. 
Outros fatores estão envolvidos além da distância, como a infraestrutura, a segurança, os custos operacionais 
desse transporte, a disponibilidade da intermodalidade, a qualidade ambiental do trajeto, topografia, entre 
outros. A autora afirma que, na Europa, as médias de distância de viagem tendem a ser menores que nos 
EUA devido a um adensamento maior, podendo ser menor que 2,5 quilômetros em considerável parte de 
viagens na Alemanha, Holanda e Dinamarca. Os valores dependem também do motivo da viagem, havendo 
uma tolerância maior para atividades diárias (trabalhar), em função do custo-benefício, contra outras de 
menor frequência (especialmente relacionadas ao lazer e ao consumo). 

SPECK, em sua Teoria Geral da Caminhabilidade, cita 4 características principais em calçadas e espaços 
urbanos em geral que levam à adesão do modo de circular pela cidade a pé, a saber: proveitoso, ou com bom 
aproveitamento de acordo com as necessidades pessoais de cada um (por exemplo, a conveniência de 
encontrar dentro de sua rota lojas de sua preferência para comprar algo de que necessite); seguro, em 
relação à circulação livre de veículos e à violência urbana e marginalização; confortável, ou seja, espaços que 
sejam agradáveis e fáceis de serem percorridos, lembrando das diferentes necessidades que cada cidadão 
pode ter; e interessante, aspecto relacionado ao que é esteticamente atrativo e humano, e proporciona bem-
estar. Assim, observa-se que os desafios que motivam pessoas a caminhar mais e substituir seus carros por 
circuitos a pé concentra questões estruturais da cidade e que podem estar de igual maneira relacionadas a 
se locomover de bicicleta, guardadas particularidades de segurança e infraestrutura, tão diferentemente 
configuradas nas diversas regiões das cidades. 

O ato de mudar a forma como conduz seus deslocamentos diários responde por inúmeras questões, e a 
economia é uma delas. Ainda de acordo com o autor, o exemplo da cidade de Portland parece interessante 
com suas skinny streets (ruas estreitas orientadas à circulação a pé ou de bicicleta), improdutiva ao carro 
particular, onde os picos de trânsito reduziram de 54 minutos por dia para 43 minutos por dia. Nas áreas 
centrais com soluções mais bem-sucedidas, gastar menos tempo dirigindo ou engarrafado significou um 
grande atrativo para mais de 1200 novas empresas de tecnologias. Fazendo uma severa crítica ao urbanismo 
americano de periferias horizontalizadas dos anos 1970-80, ele traz inúmeros exemplos no próprio país e 
outros, relacionando quase sempre questões de mercado imobiliário, saúde pública, tempo de percurso no 
carro particular e desenvolvimento econômico de regiões nas cidades. 

O espaço urbano é subproduto do trabalho humano que reproduz as características socioeconômicas na 
cidade, levando muitas vezes a uma segregação urbana articulada com a desigualdade através de processos 
econômicos, políticos e ideológicos (VILLAÇA, 2011). Processos segregatórios podem ser mais bem 
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entendidos pelo estudo na abrangência de regiões, não centrado em seus próprios bairros, a fim de dar a 
compreensão das disparidades dentro da escala da cidade ou de um distrito. 

As diferenças pontuadas entre as atividades concentradas no centro da cidade de Petrópolis e dispersas nos 
“bairros” sugere que este é um dos motivadores de viagens na cidade (incluindo os demais distritos) e que, 
além dos tempos e distâncias apurados, a estrutura física e os modos de transportes disponíveis influenciam 
os hábitos de locomoção. 

KNEIB e SILVA (2011) afirma que, para o estudo hierárquico de centros e subcentros a fim de verificar como 
se dá a geração de viagens entre eles, elementos como simbolismo, acessibilidade, geração de viagens, 
concentração de atividades (uso do solo) e valor do solo são importantes caracterizadores locais.  

Se a questão da forma urbana é uma característica inerente à escala de análise, pode-se pressupor que seus 
resultados estarão associados ao nível de circulação esperada. Em outras palavras, a forma urbana esperada 
para um corredor de transportes de alta capacidade é distinta para uma abrangência local, ainda que no 
primeiro haja processos de capilarização e subordinação de circuitos ao redor de estações de transporte. 
Neste estudo, mesmo as localidades distantes do Centro possuindo um pequeno suporte comercial para os 
locais, não se encontra suficiência de facilidades necessárias, e nem mesmo de infraestrutura local para o 
atendimento de seus serviços. 

DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA SOCIAL 

Nas últimas décadas, muitas cidades têm sido afetadas por um modelo de planejamento estratégico pautado 
nas táticas organizacionais de grandes empresas, especialmente no que tange a gestão financeira em tempos 
de crise agravada6. Esse modelo teve início no final dos anos 1980 e fortalecimento na década 1990, onde 
temos, por exemplo, a recuperação urbana promovida na cidade de Barcelona por ocasião dos Jogos 
Olímpicos de 1992 e sua promoção no cenário mundial. No Brasil, isso andou conjuntamente com a abertura 
política do país após o período de ditadura militar, e ainda ao lado do marco da sustentabilidade, através da 
conferência Rio-92, consolidado em alguns exemplos mais recentes. 

De acordo com VAINER (2000), “se durante um largo período o debate acerca da questão urbana remetia, 
entre outros, a temas como crescimento desordenado, reprodução da força de trabalho, equipamentos de 
consumo coletivo, movimentos sociais urbanos, racionalização do uso do solo, a nova questão urbana teria, 
agora, como nexo central, a problemática da competitividade urbana.” 

O ato de competir reside centralmente em produzir algo (ou algum resultado) que a coloque na frente diante 
de outras. Consequentemente, a cidade torna-se uma mercadoria para atrair interesses externos e ocupar 
um bom lugar no ranking – o que poderá atrair recursos e investimentos diretos, principalmente de capital 
privado. Tal fato acomete de forma destacada cidades turísticas como Petrópolis, com sua paisagem urbana 
amena e histórica, preservando um cenário vendável ao capital externo, o que, ao que parece, vem 
sustentando economicamente a cidade através de seus vários eventos e festas comemorativas. Neste ato, 
onde reside o olhar sobre o morador? As classes sociais mais baixas, em geral fora do centro histórico, 
usufruem desse cenário? Onde o planejamento neoliberal afeta os espaços de moradia, os investimentos em 
infraestrutura e, consequentemente, a mobilidade urbana? 

6 A partir de 2014, o país tem passado por uma crise econômica, pelas palavras de especialistas na área, fruto de suas políticas 

econômicas que produziram uma redução na capacidade de crescimento da economia brasileira, com elevado risco de insolvência 
das finanças públicas e privadas, resultando em elevação da inflação e índices de desemprego. 
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Além da escalada para elevar a competitividade da cidade, por si só os modelos de urbanização que ainda se 
replica são altamente nocivos e insustentáveis. De fato, essa narrativa não está restrita a uma análise 
ambiental em função da emissão de poluentes porque as cidades ainda são totalmente dependentes do 
automóvel, mas a questão reside em algo maior. Os tipos de cidades que países desenvolvidos e em 
desenvolvimento reproduzem pautam-se num crescimento infinito e perverso, através de uma morfologia 
espraiada e ainda monofuncional, com periferias pobres para moradia e a maior parte da oferta de serviços 
e oportunidades nas áreas centrais das cidades. No entanto, esse modelo não é um resultado espontâneo e 
imprevisto, mas, ao contrário, decorrente de uma necessidade de produção irrefletida de excedente 
econômico (lucro), constituindo isso o fim em si mesmo.  

LEFEBVRE (2001) em suas reflexões específicas sobre o modo de produção do espaço urbano, critica a cidade 
do consumo (e o consumo da cidade), trazendo luz à questão da concentração de serviços e riquezas, em 
específico em antigos núcleos. “Nesses espaços privilegiados, o consumidor também vem consumir o 
espaço”, afirma, relacionando o lugar de encontro ao lugar das coisas (e mercadorias). 

HARVEY (2012) afirma que as classes detentoras de poder econômico comandam o processo urbano, levando 
a administração governamental e populações inteiras a condicionarem-se a um determinado estilo de vida, 
possibilidades de trabalho, valores políticos e culturais. Aspectos de destruição e preservação são claramente 
identificados através de barreiras produzidas pelos setores capitalistas que promovem a crise, justificando 
assim as medidas necessárias para seu próprio desenvolvimento (como a expansão das infraestruturas 
urbanas) e produção de excedente (HARVEY, 2005). A manutenção de propostas que reafirmam os modos 
de transporte dominantes, a preferência dos espaços públicos e a forma de investimento de acordo com os 
setores da cidade é prova inexorável disso em várias partes do mundo. Sua proposta reside em pensar o meio 
urbano longe de uma polarização que se restrinja a “soluções de propriedade privada e intervenção estatal 
autoritária”, mas sim através de uma construção de espaços a partir de pessoas, constituindo esferas 
simultâneas de cooperação e negociação humana para os espaços públicos. Assim, a estrutura dos espaços 
de permanência e circulação de pessoas na cidade pode se tornar equânime do ponto de vista da grande 
desigualdade de oportunidades vivida, auxiliando cada um a exercer sua cidadania de forma justa e acessível. 
O estabelecimento de uma forma de circulação democrática e capilarizada pode exercer importante papel 
nesse processo, inclusive através da aproximação da população e os equipamentos sociais através de 
políticas públicas consistentes e ações relacionadas a forma urbana e mobilidade. 

Assim, cabe atenção aos diferentes desafios e forças atuantes sobre a forma de desenvolvimento de uma 
cidade e como as decisões afetam os modos de circulação em geral, muitas vezes acentuando diferenças 
sociais pela própria diferença no acesso aos serviços concentrados, impactando a mobilidade de maneira 
ampla, porém de forma desigual. 
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TRABALHO	02:	
Formas	de	mobilidade,	visibilidade	e	poder	nos		

‘Projetos	Urbanos	Integrais’	de	Medellín	

TRABALHO	03:	
Avenidas	periféricas	de	Santiago:	desafios	de	la	planificación	y	el	diseño	integrado		

de	la	movilidad	y	el	espacio	público	

TRABALHO	04:	
Espaços	de	fluxo	ou	centralidades	multifuncionais?	

Pensando	o	entorno	dos	terminais	e	eixos	estruturantes	do	Sistema	BRT	de	Curitiba	

TRABALHO	05:	
O	tecido	urbano	e	o	BRT	Transcarioca	no	Rio	de	Janeiro:	percursos	de	pesquisa	

	
	

RESUMO	EXPANDIDO	DO	SIMPÓSIO	TEMÁTICO		

Buscar	 discutir	 a	 inserção	 de	 eixos	 estruturantes	 de	 transporte,	 nós	 de	 transferência	 modal	 e	 de	
acessibilidade	 a	 equipamentos	 urbanos,	 em	 áreas	 consolidadas	 e	 em	 novas	 áreas,	 para	 melhor	
compreender	os	efeitos	induzidos	no	uso	do	solo	urbano	e	as	formas	de	desenvolvimento	promovidas	pelo	
fluxo	dos	deslocamentos	nos	e	dos	transportes	é	a	proposta	do	Simpósio	Temático	“Mobilidade	urbana	e	
cidade:	 urbanismo	 induzido,	 nós	 intermodais	 e	 papeis	 dos	 transportes	 nas	 transformações	 e	 no	
desenvolvimento	do	espaço	urbano”.		

A	noção	de	mobilidade	parte	da	ideia	de	aliar	campos	disciplinares	e	vem	cada	vez	mais	ganhando	espaço	
na	problemática	urbana	contemporânea,	ao	reposicionar	questões	que	atingem	a	sociedade	como	um	todo.	
As	reflexões	têm	colocado	em	evidencia	aspectos	diferentes	que	implicam,	sobretudo,	o	exercício	do	direito	
à	mobilidade	física,	como	condição	associada	às	necessidades	de	conexão	social.	Por	outro	lado,	considera-
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se	a	necessidade	de	um	modelo	de	mobilidade	que	acarrete	um	tipo	de	cidade	mais	sustentável,	entendido	
como	um	espaço	urbano	onde	se	minimizem	o	consumo	de	energia	e	a	poluição	produzida,	e	no	qual	seja	
maximizada	 a	 troca	 de	 informação.	 Trata-se,	 igualmente,	 de	 estabelecer	 parâmetros	 que	 priorizem	 as	
viagens	a	pé,	em	bicicleta	ou	em	transporte	público,	com	os	mesmos	propósitos	de	diminuição	do	consumo	
energético	e	poluição,	dando	 resposta	às	necessidades	de	conexão	 social	e	o	 cumprimento	de	 tarefas	da	
vida	cotidiana	em	um	território	multifuncional.	Em	geral,	entende-se	por	mobilidade	urbana	a	possibilidade	
de	 deslocar-se	 facilmente	 para	 fins	 de	 lazer,	 trabalho,	 estudo,	 pratica	 de	 exercícios,	 saúde,	 etc.	 (HERCE,	
2007).	 Esta	 facilidade	de	deslocamento	deveria	 independer	da	modalidade	de	 transporte,	e	de	eventuais	
limitações	físicas	do	individuo.		

A	mobilidade	sustentável	(UN-Habitat,	2013),	por	sua	vez,	se	estende	além	das	tecnicalidades	atreladas	ao	
propósito	 de	aumentar	 a	 velocidade	 e	melhorar	 a	 efetividade	 dos	 sistemas	 de	 transportes.	 É	 guiada	 por	
uma	visão	que	passa	a	incluir	medidas	orientadas	pela	demanda,	promovendo	o	andar	a	pé,	de	bicicleta	e	a	
redução	 das	 necessidades	 de	 deslocamentos.	O	 fundamental	 é	 compreender	 que	 a	 grande	 maioria	 das	
viagens	não	 são	 realizadas	por	 causa	do	movimento	em	 si,	mas	para	 alcançar	destinos,	 e	 de	 forma	mais	
abrangente,	cumprir	obrigações	e	necessidades.	Os	desafios	atuais	da	mobilidade	urbana	são	consequência	
da	preocupação	com	os	meios	da	mobilidade	–	ao	invés	de	seus	fins	–	que	se	identificam	com	a	posta	em	
prática	 da	 acessibilidade.	 Com	 efeito,	 a	 acessibilidade	 se	 coloca	 como	 base	 para	 o	 planejamento	 da	
mobilidade	urbana.	A	ênfase	na	acessibilidade	pretende	estabelecer	uma	mudança	na	forma	de	pensar	os	
deslocamentos	das	pessoas	nas	cidades.	Esta	abordagem	enfatiza	a	necessidade	de	minorar	a	preocupação	
dominante	 com	 o	 expansão	 de	 infraestruturas,	 que	 nos	 países	 em	 desenvolvimento	 são	 muitas	 vezes	
escassas,	e	precisam	sem	ampliadas.	Contudo,	muitas	vezes	a	preocupação	dominante	por	provê-las	conduz	
ao	esquecimento	da	necessidade	de	bem	acessa-las,	 e	do	 seu	potencial	de	 indução	de	 crescimento	e	de	
desenvolvimento	 urbano	 ao	 longo	 do	 território	 atravessado	 ou	 no	 entorno	 de	 nós	 de	 troca	 modal	 ou	
próximos	do	acesso	a	grandes	equipamentos	públicos	e	culturais.	

O	 TRABALHO	 01	 visa	 discutir	 como	 a	 infraestrutura	 de	 transporte	 contemporânea	 busca	 dialogar	 com	 o	
espaço,	 integrando-se	 ao	 território	 e	 estimulando	 novas	 formas	 de	 interação,	para	buscar	 estratégias	 de	
desenvolvimento	 urbano	 voltadas	 para	 a	 acessibilidade	 de	 importantes	 nós	 de	 transporte	 e	 lugares	 de	
múltiplas	 atividades	 no	 território,	 considerando	 sua	 relevância	 para	 a	 sustentabilidade	 urbana.	 A	 partir	
desta	perspectiva	são	problematizadas	a	ambiguidade	do	nó	como	lugar	e	os	dilemas	espaciais	na	estação	
Corinthians-Itaquera,	estação	de	maior	demanda	da	periferia	da	cidade	de	São	Paulo.		

O	 TABALHO	 02	 apresenta	 a	 pesquisa	 que	 analisou	 as	 culturas	 espaciais	 e	 territoriais	 de	 duas	das	 novas	
‘infraestruturas	 sociais’	 de	 Medellín:	 os	 Metrocables	 das	 comunas	 1	 e	 2	 e	 os	 Parques-Biblioteca.	
Argumenta-se	que	os	Metrocables	e	os	Parques-Biblioteca	são	infraestruturas	estatais	que	sugerem	novas	
formas	 de	 acesso,	 visibilidade	 e	 poder	 para	 as	 populações	 das	 periferias	 de	 Medellín.	 Os	 Metrocables	
permitem	uma	compreensão	global	das	comunas	e	uma	 leitura	da	posição	destas	na	cidade.	Os	Parques-
Biblioteca	estimulam	novas	 formas	de	empoderamento	político/cultural	ao	servirem	como	novos	espaços	
de	encontro	e	produção	cultural.		

O	TRABALHO	03	tem	o	objetivo	de	mostrar	a	oportunidade	e	os	potenciais	apresentados	pelas	decisões	e	
investimentos	em	 transportes	públicos	para	 transformar	os	eixos	 rodoviários,	 espaços	públicos	 cívicos	de	
larga	 escala,	 estruturação	 da	 paisagem	 urbana,	 vida	 social,	 a	 identidade,	 a	 recreação	 e	 a	 atividade	
econômica	 dos	 bairros	 circunvizinhos,	 e	 inseri-los	 na	 urbanidade,	 na	 cidade	 de	 Santiago	 do	 Chile.	 É	
resultante	 das	 múltiplas	 colaborações	 entre	 a	 pesquisa	 e	 o	 ensino	 interdisciplinar	 e	 os	 atores	 locais	 e	
institucionais	responsáveis	pela	transportes	e	infraestruturas	urbanas	em	Santiago	do	Chile.	
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O	 TABALHO	 04	 problematiza	 as	 características	 espaciais	 e	 socioambientais	 dos	 espaços	 no	 entorno	 dos	
terminais	 de	 transporte	 coletivo	 do	 Sistema	 BRT	 em	 Curitiba.	 A	 pesquisa	 se	 justifica	 no	 contexto	 de	
expansão	 da	 Rede	 Integrada	 de	 Transporte	 –	 RIT	 –	 da	 qual	 o	 BRT	 faz	 parte,	 e	 que	 atende	 a	 capital	
paranaense	 e	 mais	 treze	municípios	 que	 compõem	 o	 Núcleo	 Urbano	 Central	 de	 Curitiba	 –	NUC.	 Para	 a	
expansão	 da	 RIT	 são	 previstos	 investimentos	 públicos	 para	 construir	 soluções	 de	 espaços	 urbanos	 nos	
moldes	 dos	 Eixos	 Estruturantes	 e	 dos	 terminais	 do	 BRT	 para	 o	 NUC	 o	 que	 reforça	 a	 	 pertinência	 de	 se	
averiguar	a	qualidade	gerada	por	tais		equipamentos	quanto	às	condições	oferecidas	para	os	diversos	usos,	
como	residencial,	comercial	e	outros.	

O	 TRABALHO	 05	 apresenta	 os	 percursos	 de	 pesquisa	 sobre	 o	 tecido	 urbano	 atravessado	 pelo	 BRT	
Transcarioca	(BRT-TC)	no	Rio	de	Janeiro.	Busca	conhecer,	analisar	e	discutir	os	impactos	e	as	potencialidades	
do	tecido	urbano	ao	longo	do	eixo,	e	suas	transformações	(desapropriações,	parcelamento	e	ocupação	do	
solo	 urbano,	 novos	 empreendimentos,	 entre	 outros)	 face	 às	 intervenções	 para	 implementação	 de	
infraestruturas	 do	 BRT-TC.	 As	 áreas	 atravessadas	 precisam	 de	 investigações	 que	 gerem	 insumos	
consistentes	 com	 vistas	 à	 produção	 de	 um	 urbanismo	 induzido	 a	 partir	 de	 eixos	 estruturantes	 de	
mobilidade	urbana	e	à	promoção	de	sistemas	urbanos	sustentáveis.	

REFERÊNCIAS	
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TRABALHO	01:	
Os	dilemas	espaciais	entre	nó	de	transporte	e	lugar:	

o caso	da	estação	Corinthians-Itaquera,	SP

Os	 sistemas	 de	 transportes	 são	 a	 base	 da	 estruturação	 do	 espaço	 urbano.	 Se	 no	 século	 passado	 os	
paradigmas	 de	 grandes	 infraestruturas	 predominavam	 sobre	 o	 território,	 é	 necessário,	 pois,	 investigar	 o	
novo	papel	dessa	infraestrutura	frente	aos	novos	desafios	urbanos	impostos	na	contemporaneidade.	

Foi	observada	uma	mudança	no	papel	das	estações	no	espaço	urbano	ao	 longo	dos	anos,	especialmente	
naquelas	 que	 vêm	 remodelando	 não	 somente	 a	 estação	 em	 si,	 mas	 sobretudo	 seu	 entorno.	 A	 estação	
ferroviária,	 especialmente	 nas	 cidades	 europeias,	 costumava	 ser	 um	 ponto	 para	 “partir”	 e	 “chegar”,	 na	
borda	do	centro	das	cidades.	No	século	XXI	a	mesma	estação	ferroviária	onde	agora	convergem	diferentes	
modais	assume	outro	papel:	um		lugar	para	“ser”.	Um	lugar	para	gastar	o	tempo,	um	lugar	da	diversidade,	
um	 lugar	 no	 centro	 do	 desenvolvimento	 da	 cidade,	 e	 não	 somente	 o	 ponto	 de	 acesso	 a	 uma	 rede	 de	
transportes.		

Logo,	 em	 função	 da	 intensificação	 das	 possibilidades	 dos	 deslocamentos	 nas	metrópoles	 e	 do	 papel	 das	
áreas	das	estações	não	somente	como	um	espaço	de	acesso,	mas	como	um	lugar	no	território,	observa-se	
que	há	uma	maior	complexidade	dos	dilemas	e	dos	desafios	espaciais	nas	áreas	das	estações.		

A	 infraestrutura	 de	 transporte	 contemporânea	 busca	 então	 dialogar	 com	 o	 espaço,	 integrando-se	 ao	
território	 e	 estimulando	 novas	 formas	 de	 interação.	 Buscar	 estratégias	 de	 desenvolvimento	 urbano	
voltadas	 para	 a	 acessibilidade	 de	 importantes	 nós	 de	 transporte	 e	 lugares	 de	 múltiplas	 atividades	 no	
território	são	relevantes	para	a	sustentabilidade	urbana.		

Coloca-se,	 portanto,	 que	 algumas	 estações	 do	 sistema	 de	 transporte	 de	 alta	 capacidade	 do	 metrô,	 em	
função	 da	 sua	 posição	 na	 rede	 de	 transportes	 e	 no	 território	 urbano,	 inserem-se	 em	 espaços	 muito	
peculiares.	Por	um	 lado,	podem	ser	 consideradas	 “nós"	 importantes,	 aglutinando	 sistemas	de	 transporte	
heterogêneos.	 Por	 outro,	 identificam	um	 "lugar",	 uma	 porção	 do	 território	 habitada	 temporariamente	 e	
permanentemente,	 com	 acúmulos	 de	 múltiplas	 atividades	 que	 podem	 ou	 não	 participar	 na	 vida	 do	 nó	
(BERTOLINI,	1996).	Pela	ambiguidade	dessa	natureza	dupla	–	nó	e	lugar	–	ocorre	um	conjunto	de	dilemas,	
sobretudo	espaciais,	assim	como	dilemas	temporais,	funcionais,	financeiros	e	de	gestão	(BERTOLINI,	1998).		

Nas	 palavras	 de	 Richer	 (2008),	 os	 “nós	 de	 transportes”	 são	 compostos	 pelo	 encontro	 de	 dois	 ou	 mais	
sistemas	 de	 transportes.	 Um	nó	 de	 transporte,	 por	 ser	 o	 ponto	 de	 acesso	 à	 rede,	 é	 capaz	 de	 promover	
alcance	 metropolitano	 a	 um	 espaço	 local.	 Esse	 espaço	 caracteriza-se	 pela	 intensidade	 da	
microacessibilidade	e	intermodalidade	e	pela	acumulação	dos	fluxos.	Destaca	que	o	nó	se	refere	ao	sistema	
e	não	ao	território	e	configura-se	somente	pelo	cruzamento	de	linhas	de	transportes.		

Por	outro	 lado,	as	estações	também	podem	ser	"lugares",	 locais	onde	as	pessoas	possam	(também)	ter	o	
acesso	 às	 funções	 do	 não-transporte	 (BERTOLINI	 &	 SPIT,	 1998),	 um	 lugar	 urbano	 no	 território	 em	 que	
podem	 ser	 aglutinadas	 múltiplas	 atividades	 ensejadas	 por	 diversos	 motivos.	 Esses	 espaços	 são	
fundamentais	para	a	estruturação	do	território	onde	está	inserido,	sendo	o	espaço	público	considerado	o	
elemento	ordenador	que	reforça	a	ligação	das	pessoas	ao	lugar.		
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A	 ambivalência	 da	 área	 da	 estação	 gera	 tensões,	 mas	 também	 pode	 ser	 o	 núcleo	 catalisador	 para	 o	
desenvolvimento	urbano	da	 área.	 É	 desafiador	 articular	 o	 “nó”	 e	 as	 dimensões	do	 "lugar"	 nas	 áreas	das	
estações,	ou	em	outras	palavras,	torná-los	compatíveis,	equilibrados,	e	trazer	benefícios	para	ambos.		

As	 áreas	 das	 estações,	 em	 especial	 aquelas	 com	 uma	 alta	 demanda	 de	 passageiros,	 podem	 oferecer	
vantagens	 para	 ampliar	 a	 mobilidade,	 promover	 o	 desenvolvimento	 imobiliário,	 a	 coesão	 urbana,	 a	
vitalidade	 social	 e	 aumentar	 os	 ganhos	 ambientais	 (CONCEIÇÃO,	 2015).	 No	 entanto,	 essas	 vantagens,	
muitas	 vezes	 não	 são	 otimizadas	 nos	 espaços	 das	 áreas	 das	 estações.	 Na	 verdade,	 existem	 muitas	
oportunidades,	 bem	 como	muitos	 desafios	 para	 a	 (re)	 definição	de	 tal	 equilíbrio	 nas	 zonas	 das	 estações	
(BERTOLINI,	1998).	

A	partir	desta	perspectiva	serão	problematizadas	no	artigo	a	ambiguidade	da	natureza	dupla	-	do	nó	e	do	
lugar	–	e	dos	dilemas	espaciais	na	estação	Corinthians-Itaquera,	estação	de	maior	demanda	da	periferia	da	
cidade	de	São	Paulo.		

A	metodologia	adotada	para	analisar	o	estudo	de	caso	é	separada	em	três	escalas	urbanas	distintas	(macro,	
intermediária	 e	micro);	 e	 cada	 escala	 urbana,	 em	 duas	 categorias:	 "lugar"	 (L)	 e	 "nó	 de	 transporte"	 (N),	
tendo	 como	 base	 a	 construção	 de	 conceitos	 de	 Bertolini	 (1999)	 e	 Baiardi	 (2012,	 2018).	 Os	 resultados	
encontrados	 revelam	dilemas	e	desafios	 	entre	 	NÓ	e	LUGAR,	 	que	 	mesmo	tendo	recebido	 intervenções	
urbanas	em	virtude	dos	Jogos	de	Futebol	da	COPA	2014,		permanecem	com	evidentes	tensões	espaciais.	
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TRABALHO	02:	
Formas	de	mobilidade,	visibilidade	e	poder	nos	

‘Projetos	Urbanos	Integrais’	de	Medellín	

As	renovações	urbanas	de	Medellín	sugerem	novos	modelos	para	projeto	nas	áreas	informais	da	América	
Latina.	Os	‘Projetos	Urbanos	Integrais’	(PUIs)	combinaram	meios	de	transporte	alternativos	(em	especial,	os	
teleféricos)	com	novos	equipamentos	culturais	(em	especial,	bibliotecas	públicas),	permitindo	que	o	estado	
pudesse	 atuar	 na	 melhoria	 da	 qualidade	 de	 vida	 de	 áreas	 antes	 carentes	 de	 uma	 série	 de	 serviços	 e	
infraestruturas	básicos.		

No	entanto,	ao	centralizar	a	gestão	da	mobilidade	por	meio	de	grandes	 infraestruturas	de	escala	urbana,	
observa-se	 que	 os	 sistemas	 auto-organizados	 pré-existentes	 são	 gradativamente	 substituídos	 ou	
sobrepostos	 pelo	 projeto	 estatal	 de	 renovação.	 É	 portanto	 importante	 compreender	 que	 essa	 nova	
‘presença’	 (espacial	 e	 institucional)	 do	 estado	 implica	 na	modificação	 de	 sistemas	 de	 poder	 locais,	 para	
além	da	 possibilidade	 de	mobilidade	 urbana	 e	 acesso	 a	 serviços	 públicos.	 A	 pesquisa	 que	 apresentamos	
analisou	 as	 culturas	 espaciais	 e	 territoriais	 de	 duas	 das	 novas	 ‘infraestruturas	 sociais’	 de	 Medellín:	 os	
Metrocables	das	comunas	1	e	2	e	os	Parques-Biblioteca.		

Os	Metrocables	e	Parques-Biblioteca	são	elementos-chave	do	projeto	de	renovação	urbana	de	Medellín	e	
têm	sido	utilizados	como	modelo	para	a	atuação	nas	áreas	periféricas	da	América	Latina	–	por	exemplo,	no	
Rio	de	 Janeiro.	 Essas	duas	 ‘infraestruturas	 sociais’	 se	 encontram	em	uma	posição	 crítica,	 pois	 se	 tornam	
simultaneamente	a	manifestação	arquitetônica	da	propaganda	ideológica	‘top-down’	(estado-sociedade)	e	
da	 participação	 coletiva	 cotidiana.	 Compreender	 a	 implementação	 e	 o	 funcionamento	 dessas	
infraestruturas	 parece,	 portanto,	 implicar	 o	 estudo	 de	 mecanismos	 de	 participação/controle/resistência	
entre	a	administração	do	estado	e	as	sociedades	autogeridas,	expondo	os	efeitos	do	“Modelo	de	Medellín”	
na	vida	cotidiana.	

O	 estado	 se	 tornou	 presente	 nas	 comunas	 de	 Medellín	 através	 de	 ‘contrastes	 arquitetônicos’	 (entre	 a	
forma	 e	materialidade	 dos	 edifícios	 e	 seus	 contextos);	 ‘contrastes	 históricos’,	 substituindo	 a	 imagem	 de	
uma	 “Medellín	dos	 cartéis”	pela	de	uma	cidade	onde	houve	uma	 ‘modernização	 social’	 bem-sucedida;	 e	
‘contrastes	 políticos’	 de	 gestão	 urbana	 e	 poder	 político,	 principalmente	 nos	 casos	 dos	 metrocables	 e	
parques-biblioteca.		

Em	relação	aos	‘contrastes	políticos’,	observa-se	que	enquanto	“projetos	informais	e	individuais,	coletivos	e	
institucionais”	 tendem	a	descentralização	de	poder	 (Secchi	&	Viganò,	2011,	p.	13),	o	estabelecimento	de	
um	“serviço	público	de	mobilidade	e	acessibilidade”	(2011,	p.	24)	é	competência	exclusiva	das	autoridades	
públicas	(Ascher,	2004).	Além	dessa	centralização	de	poder,	a	implícita	difusão	da	imposição	de	regras	de	
comportamento	no	uso	das	áreas	urbanas	renovadas	e	novos	equipamentos	públicos,	exemplificadas	pela	
‘Cultura	Metro’	(cartilha	de	comportamentos	adequados	do	metrô),	faz	com	que	os	Metrocables	funcionem	
como	 instrumentos	 de	 educação,	 controle	 e	 poder	 do	 estado	 sobre	 as	 sociedades	 antes	 organizadas	 na	
base	da	auto-gestão.		

No	 entanto,	 essas	 mesmas	 infraestruturas	 geram	 novas	 formas	 de	 apropriação	 e	 visibilidade	 das	
comunidades	 que	 servem.	 A	 visão	 aérea	 dos	 teleféricos	 urbanos	 –	 posicionando	 indivíduos	 como	 se	
‘flutuassem’	 a	 alguns	 metros	 acima	 da	 cidade,	 em	 visão	 direta	 e	 próxima	 com	 a	 comunidade	 a	 qual	
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pertencem	–	inaugura	um	novo	senso	de	pertencimento	político-espacial,	a	partir	da	difusão	de	uma	leitura	
mais	 clara	 da	 relação	 espacial	 entre	 as	 comunidades	 e	 a	 cidade	 formal.	 Em	 síntese,	 há	 uma	 nova	
compreensão	 de	 visibilidade	 do	 território	 –	 tanto	 em	 sentido	 concreto	 (noções	 físicas	 de	 distâncias	 e	
relações	espaciais),	quanto	em	sentidos	mais	simbólicos	e	de	representação	política.	

Assim,	 se	 em	 termos	 de	 mobilidade	 urbana	 pode-se	 defender	 a	 necessidade	 de	 integração	 e	
complementaridade	de	sistemas	autogerenciados	com	os	sistemas	 ‘formais’	de	 transporte	público	 (Reiss,	
2017)	–	ambos	 considerados	 como	 indispensáveis	para	a	mobilidade	desses/nesses	 territórios	 com	baixa	
acessibilidade	–	em	termos	de	gestão	e	poder	político	sobre	o	espaço	coletivo,	podemos	destacar	o	quanto	
os	Metrocables	contribuem	para	uma	interdependência	das	lógicas	‘top-down’	e	‘bottom-up’.	

No	 mesmo	 sentido,	 os	 Parques-Biblioteca	 também	 produzem	 uma	 outra	 forma	 de	 ‘auto-visibilidade’	
comunitária.	Entretanto,	diferente	da	visibilidade	‘indivíduo-território’	que	os	Metrocables	produzem,	nos	
Parques-Biblioteca	 é	 possível	 que	os	 usuários	 se	 vejam	 reciprocamente:	 uma	 visibilidade	 (e	 troca	direta)	
entre	 indivíduos-indivíduos	 (Capillé,	 2018).	 Ao	 considerarmos	 a	 função	 simbólica	 desses	 equipamentos	
culturais	 como	novos	 centros	de	 comunidade	a	partir	 do	uso	e	 apropriação	 cotidianos	 –	 função	oficial	 e	
‘primeira’	desses	edifícios	–	devemos	portanto	considerar	o	valor	político	dessas	 trocas	e	práticas	sociais	
nos	espaços	dos	Parques-Biblioteca.	A	combinação	dessas	duas	‘autovisibilidades’	–	‘visibilidade	aérea’	ou	
‘indivíduo-território’,	 dos	 Metrocables;	 e	 ‘visibilidade	 recíproca’	 ou	 ‘indivíduos-indivíduos’,	 dos	 Parques-
Biblioteca	 –	 atua	 como	 formadora	 de	 uma	 cultura	 política	 de	 constante	 autorreconhecimento,	
autorregulação	e	negociação.	Por	dependerem	do	espaço	 infraestrutural	 como	plataforma,	essas	 (novas)	
culturas	políticas	são	condicionadas	e	estruturadas	pelos	arranjos	arquitetônicos,	que	passam	a	ter	papel	
pivotal	como	instrumentos	de	poder	e	empoderamento	ao	regularem	o	acesso	e	visibilidade	aos	territórios	
e	coletividades	urbanos.	

Em	 síntese,	 argumenta-se	 que	 os	Metrocables	 e	 os	 Parques-Biblioteca	 são	 infraestruturas	 estatais	 que	
sugerem	novas	 formas	de	acesso,	 visibilidade	e	poder	para	as	populações	das	periferias	de	Medellín.	Ao	
tornarem	cotidianas	a	mobilidade	aérea	e	a	 integração	com	espaços	 ‘formais’,	os	Metrocables	 permitem	
uma	compreensão	global	das	comunas	e	uma	 leitura	da	posição	destas	na	cidade.	Ao	servirem	de	novos	
espaços	 de	 encontro	 e	 produção	 cultural,	 os	 Parques-Biblioteca	 estimulam	 novas	 formas	 de	
empoderamento	político/cultural	dessas	comunidades	periféricas.	

Palavras-chave:	
Espaço	e	política;	Mobilidade	urbana;	Arquitetura	pública;	Parque-Biblioteca;	Teleférico	
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TRABALHO	03:	
Avenidas	periféricas	de	Santiago:	desafíos	de	la	planificación	y	el	diseño	integrado	

de	la	movilidad	y	el	espacio	público	

Mostrar	 la	 oportunidad	 y	 los	 potenciales	 que	 presentan	 las	 decisiones	 y	 las	 inversiones	 en	 transporte	
público	 para	 transformar	 los	 ejes	 viales,	muy	 especialmente	 los	 de	 las	 periferias	 urbanas	 en	 verdaderas	
Avenidas,	espacios	públicos	cívicos	de	gran	escala,	estructurantes	del	paisaje	urbano,	de	 la	vida	social,	 la	
identidad,	la	recreación	y	la	actividad	económica	de	los	barrios	del	entorno,	e	insertarlas	en	la	urbanidad	de	
la	ciudad,	es	el	objeto	central	de	este	trabajo	que	resulta	de	colaboraciones	múltiples	entre	la	investigación	
y	 docencia	 interdisciplinar	 y	 los	 actores	 locales	 e	 institucionales	 responsables	 del	 transporte	 y	 las	
infraestructuras	urbanas	en	Santiago	de	Chile.		

Tanto	 en	 la	 planificación	 como	 en	 el	 diseño	 urbano,	 el	 transporte	 ha	 confiscado	 el	 espacio	 y	 la	 función	
social	de	 la	calle.	El	espacio	público	ha	sido	el	gran	olvidado	en	 la	planificación	y	el	diseño	de	 las	arterias	
urbanas	 por	 donde	 transita	 el	 transporte	 púbico.	 De	 hecho,	 en	 el	 lenguaje	 institucional,	 tanto	 de	 obras	
públicas	 como	del	 transporte	y	el	urbanismo	aún	se	 les	denomina	como	ejes	o	vías.	Esto	no	es	anodino,	
todo	lenguaje	está	cargado	de	representaciones	que	producen	realidades.	De	ahí	que	las	grandes	avenidas	
a	partir	de	 las	cuales	 la	ciudad	se	ha	estructurado	y	crecido	en	el	 tiempo,	hayan	 ido	transformándose	en	
espacios	del	transporte	vehicular	 -público	y	privado-	en	desmedro	de	su	condición	primordial	como	lugar	
de	lo	público,	al	punto	que	cuando	se	habla	de	espacio	público	se	hace	referencia	en	prioridad	a	plazas	y	
parques,	en	circunstancias	que	 las	calles	y	avenidas	son	 los	espacios	públicos	de	primera	 jerarquía	desde	
donde	la	ciudad	se	hace	comprensible	y	la	sociedad	interactúa,	se	reconoce	y	reconoce	su	identidad.	

Son	 ampliamente	 conocidos	 los	 problemas	 que	 ha	 tenido	 el	 sistema	 de	 BRT	 Transantiago	 desde	 su	
implementación	hasta	hoy	día.	Uno	de	 los	 factores	centrales	ha	sido	 la	competencia	por	el	espacio	de	 la	
calle;	otro,	 la	deficiencia	de	articulación	con	los	otros	medios.	Sin	embargo,	desde	el	punto	de	vista	de	 la	
ciudad,	 un	 error	 rotundo	 que	 aquí	 nos	 interesa	 tratar,	 fue	 -y	 es	 hasta	 hoy-	 la	 falta	 de	 visión	 sobre	 la	
oportunidad	que	ofrece	para	transformar	 los	“corredores”	por	donde	transita	en	 las	grandes	avenidas	de	
las	periferias	urbanas	de	nuestras	 ciudades.	 	 Ello	 requiere	una	planificación	y	un	diseño	 integrados	de	 la	
movilidad,	el	espacio	público	y	el	entorno	urbano.	

Transformar	los	“corredores”	del	transporte	público	en	avenidas	es	una	tarea	crucial	no	sólo	en	Santiago,	
sino	 en	 muchas	 ciudades	 de	 América	 Latina.	 Aunque	 se	 han	 hecho	 grandes	 esfuerzos	 por	 mejorar	 el	
funcionamiento	 de	 Transantiago,	 a	 once	 años	 su	 implementación	 no	 ha	 logrado	 conquistar	 un	 espacio	
adecuado	en	las	arterias	de	transporte	público,	la	eficiencia	de	sus	servicios	ha	empeorado,	y	la	experiencia	
cotidiana	de	los	viajes	y	del	espacio	público	también.	En	términos	económicos,	mientras	el	Metro	valoriza	
su	 entorno	 urbano	 -	 no	 sin	 desencadenar	 especulación	 inmobiliaria	 -	 Transantiago	 lo	 desvaloriza,	 la	
inversión	evita	las	avenidas	por	donde	transita.	

La	 discusión	que	proponemos	 aquí	 se	 basa	 en	 una	 investigación	 aplicada	 en	 curso	 sobre	 el	 diseño	de	 la	
Avenida	Los	Morros,	un	eje	estructurante	representativo	de	las	vías	troncales	de	transporte	público	de	las	
periferias	de	Santiago.	Se	focaliza	en	un	tramo	de	5	kilómetros	que	recorre	la	comuna	de	El	Bosque,	una	de	
las	 más	 pobres	 de	 Santiago-	 donde	 converge	 simultáneamente	 una	 serie	 de	 proyectos	 e	 iniciativas	
institucionales	 que	 no	 necesariamente	 constituyen	 una	 unidad,	 a	 saber:	 la	 extensión	 de	 La	 línea	 2	 de	
Metro,	 con	 cuatro	 estaciones;	 la	 aprobación	 de	 un	 nuevo	 Plan	 Regulador	 Comunal	 que	 contempla	 la	
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densificación	del	entorno	de	 la	Avenida;	un	nuevo	Plan	de	Desarrollo	Comunal	que	otorga	prioridad	a	 la	
intervención	en	este	eje;	 la	 redefinición	de	 los	 recorridos	de	buses	 y	 la	 renovación	de	 los	paraderos	por	
parte	 de	 la	 Dirección	 de	 Tránsito	 Público	 Metropolitano;	 y	 la	 transformación	 de	 calzadas	 y	 perfiles	 en	
ciertos	tramos,	por	parte	de	la	Secretaría	Regional	del	Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo.	La	tesis	consiste	
en	que	esta	convergencia	abre	 la	oportunidad	para	poner	a	prueba	 la	coordinación	y	el	diálogo	entre	 las	
distintas	intervenciones,	en	un	proyecto	urbano	común	que	toma	las	operaciones	sobre	el	transporte	como	
oportunidad	para	hacer	de	 la	avenida	un	espacio	público	 inédito	en	la	comuna.	Un	proyecto	que	permita	
transitar	desde	“una	avenida	con	proyectos”	(en	plural)	hacia	“un	Proyecto	de	Avenida”	(en	singular	y	con	
mayúscula)”,	que	se	entiende	como	un	instrumento	que	integra	las	distintas	intervenciones	en	curso	y	sirve	
de	referencia	para	la	toma	de	decisiones	concertadas	de	las	instituciones	responsables.	

La	planificación	y	el	diseño	integrados	es	un	desafío	de	talla.	Chile	no	es	una	excepción	en	lo	que	se	refiere	
a	la	falta	de	visión	compartida,	diálogo	y	coordinación	entre	las	instituciones	involucradas	en	los	distintos	
aspectos	 de	 la	 planificación,	 la	 ingeniería,	 el	 diseño	 y	 la	 gestión,	 tanto	 del	 sistema	de	 transporte	mismo	
como	del	sistema	urbano	en	que	se	inscribe.	El	proyecto	pone	a	prueba	la	integración	y	retroalimentación	
de	 los	 poderes	 de	 acción	 institucionales	 para	 intervenir	 en	 la	 ciudad,	 entre	 agentes	 ministeriales	 y	
gobiernos	 locales,	 quienes	más	 allá	 de	 su	 disposición	 a	 trabajar	 en	 conjunto	 encuentran	muchas	 trabas,	
están	 regidos	por	objetivos,	 lógicas	 y	procedimientos	propios,	 y	 en	particular,	 por	 atribuciones	 y	marcos	
normativos	diversos.		

Los	 objetivos	 de	 transporte	 priman	 en	 detrimento	 de	 la	 calidad	 del	 espacio	 público,	 en	 especial	 en	 las	
comunas	de	menores	 ingresos.	 La	 experiencia	 cotidiana	del	 viaje	 y	de	 la	 ciudad	está	 llena	de	obstáculos	
para	los	habitantes	de	El	Bosque	como	para	muchos	otros	quienes	habitan	nuestras	periferias	urbanas.	La	
invitación	es	a	mover	el	eje	de	la	mirada	y	poner	en	el	centro	los	atributos	de	la	calle	como	espacio	público	
mayor,	soporte	de	las	diversas	dimensiones	de	la	urbanidad,	a	la	hora	de	planificar	y	diseñar	las	avenidas	
del	 transporte	 público	 de	 nuestras	 periferias	 urbanas.	 Para	 terminar,	 a	 la	 luz	 de	 este	 enfoque	
interrogaremos	las	corrientes	en	boga,	como	“Calles	Completas”	o	“Calles	para	todos”,	que	lideran	hoy	el	
diseño	de	las	calles.	
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TRABALHO	04:	
Espaços	de	fluxo	ou	centralidades	multifuncionais?	

Pensando	o	entorno	dos	terminais	e	eixos	estruturantes	do	Sistema	BRT	de	
Curitiba	

	
Com	a	crise	socioambiental	e	o	esvaziamento	do	planejamento	racional,	as	soluções	definitivas	não	mais	se	
aplicam,	pois		o	meio	urbano	não	é	um	dado	estático	e	sim	uma	realidade	em	constante	mudança.	Cada	vez	
mais	é	necessário	questionar	e	adequar	as	propostas	e	 intervenções	de	planejamento,	desenho	e	gestão	
urbanas	quanto	à	sua	capacidade	de	corresponder	às	necessidades	dos	usuários	e	 limitações	ambientais,	
no	 caso,	 com	 foco	 em	 espaços	 urbanos	 relacionados	 à	 mobilidade.	 A	 situação-problematizadora	 se	
configura	pelas	mudanças	climáticas	e	o	conjunto	dos	problemas	ambientais	e	a	estruturação	de	cidades	
mais	 compactas,	 que	 demandem	 menor	 deslocamento	 motorizado,	 com	 acessibilidade	 às	 diferentes	
classes	sociais.	No	âmbito	local,	o	foco	da	pesquisa	está	centrado	nos	espaços	construídos	no	entorno	de	
um	sistema	de	transporte	coletivo	conhecido	como	BRT	(Bus	Rapid	Transit),	implantado	em	Curitiba	desde	
1971.	 Tal	 sistema	 de	 transporte	 é	 implementado	 em	 um	 conjunto	 de	 três	 vias,	 sendo	 a	 central	 de	 uso	
exclusivo	dos	ônibus,	 formando	um	 trinário.	 Estas	 vias	 constituem	 seis	 Eixos	 Estruturantes,	 lineares,	 que	
são	 ladeados	 por	 edifícios	 de	 mais	 de	 vinte	 pavimentos,	 formando	 um	 cânion.	 Esses	 corredores	
acumularam	grande	valorização	imobiliária	ao	longo	das	décadas	da	sua	consolidação	relegando	a	maioria	
dos	 usuários	 do	 sistema	 de	 ônibus	 para	 áreas	 periféricas,	 atendidas	 por	 linhas	 de	 transporte	 de	menor	
eficiência	que	o	BRT.	O	pressuposto	é	de	que	o	Sistema	BRT	deveria	atender	diretamente	à	maioria	dos	
seus	usuários	e	que	deve	haver	uma	readequação	do	uso	e	ocupação	do	solo	de	forma	a	garantir	o	acesso	à	
cidade	das	camadas	de	menor	poder	aquisitivo.	Para	promover	essa	adequação	é	necessário	 inicialmente	
ser	levantada	a	situação	existente	a	fim	de	identificar	espaços	para	potencial	aplicação	de	Zonas	Especiais	
de	 Interesse	 Social	 ou	outros	 instrumentos	urbanísticos	 e	 jurídicos	 tais	 quais	 os	disponibilizados	pela	 Lei	
Federal	 n.º	 10.257/2001,	 o	 Estatuto	 da	 Cidade.	 Assim,	 da	 problematização	 se	 forma	 a	 pergunta	 de	
pesquisa:	 quais	 as	 características	 espaciais	 e	 socioambientais	 dos	 espaços	 no	 entorno	 dos	 terminais	 de	
transporte	coletivo	do	Sistema	BRT	em	Curitiba?		

A	pesquisa	se	justifica	pelo	contexto	de	expansão	da	Rede	Integrada	de	Transporte	–	RIT	–	da	qual	o	BRT	faz	
parte,	e	que	atende	a	capital	paranaense	e	mais	treze	municípios	que	compõem	o	Núcleo	Urbano	Central	
de	Curitiba	–	NUC.	Para	a	expansão	da	RIT	são	previstos	investimentos	públicos	para	construir	soluções	de	
espaços	urbanos	nos	moldes	dos	Eixos	Estruturantes	e	dos	terminais	do	BRT	para	o	NUC	o	que	reforça	a		
pertinência	de	se	averiguar	a	qualidade	gerada	por	tais		equipamentos	quanto	às	condições	oferecidas	para	
os	diversos	usos,	como	residencial,	comercial	e	outros.	Também	se	objetiva	compreender	as	condições	de	
elementos	do	meio	ambiente	como	cursos	d’água,	cobertura	vegetal,	permeabilidade	do	solo.		A	hipótese	é	
de	que	o	 	 entorno	dos	 terminais	 do	 Sistema	BRT	poderiam	 ter	maior	 densidade	de	uso	 residencial	 e	 de	
outros	 usos,	 funcionando	 como	 centralidades	 de	 sustentação	 para	 práticas	 de	 menor	 necessidade	 de	
deslocamentos	 motorizados,	 e	 favorecendo	 outros	 modais	 como	 o	 deslocamento	 à	 pé,	 por	 bicicleta,	
correspondendo	assim	ao	apregoado	pelo	conceito	de	mobilidade	sustentável	da	UN-HABITAT	(2014).		

O	marco	teórico	salienta	a	conveniência	da	concentração	de	pessoas	e	atividades	diversificadas	no	entorno	
de	 redes	 de	 transporte,	 o	 que	 favorece	 a	 eficiência	 do	 sistema	 de	 transporte,	 reduz	 a	 necessidade	 de	
deslocamentos	motorizados,	conforme	o	conceito	de	desenvolvimento	orientado	ao	transporte	–	 transit-
oriented	 development	 –	 TOD	 (Newman,	 1996;	 Lund,	 Cervero,	 Wilson,	 2004;	 Petersen,	 2004;	 Jabareen,	
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2006;	 Litman,	 2008).	 Também	 são	 adotados	 referenciais	 teóricos	 relativos	 à	 oferta	 de	 serviços	 de	
transporte	público	como	 fator	 indutor	de	desenvolvimento	urbano	devido	à	atratividade	e	acessibilidade	
ofertadas	nos	 locais	a	eles	vinculados.	E	as	possibilidades	de	diminuição	dos	deslocamentos	motorizados	
conforme	defendido	por	Litman	(2008)	ao	defender	o	desenvolvimento	orientado	ao	transporte	(TOD).	No	
âmbito	do	Desenho	Urbano	a	pesquisa	adota	os	significados	e	métodos	de	Del	Rio,	1990;	Lamas,	2014;	Del	
Rio,	 Siembieda,	 2015.	 E	 os	 aspectos	 de	 sustentabilidade	urbana,	 cidade	 compacta	 e	 correlatos	 as	 fontes	
principais	 são	 Kenworthy,	 Laube,1999;	 Kates,	 Parris,	 Leiserowitz,	 2005;	 Palomo,	 2005;	 Amado,	 2009;	
Freyman,	2012.	

A	pesquisa	aplica	recursos	metodológicos	do	método	hipotético-dedutivo,	buscando	identificar	situações-
problema	 (Popper,	 1975).	 O	 método	 comparativo	 é	 utilizado	 para	 análise	 do	 conjunto	 dos	 terminais	
estudados,	de	forma	original	em	relação	ao	espaço	urbano	(Marconi,	Lakatos,	2004).	O	recorte	analítico	da	
pesquisa	 é	 formado	 por	 12	 terminais	 onde	 foram	 aplicados	 critérios	 de	 análise	 considerando	 o	 recorte	
espacial	no	entorno	imediato	destes	equipamentos.	O	recorte	foi	definido	pelo	raio	de	abrangência	de	500	
metros,	 segundo	 legislação	 vigente,	 uso	 do	 Instituto	 de	 Pesquisa	 e	 Planejamento	 IPPUC	 e	 autores	 como	
Silveira	(2012).		

Dos	resultados	se	pode	salientar	aspectos	tais	quais	a	exiguidade	dos	usos	mistos	nas	áreas	mais	afastadas	
do	 centro	 tradicional;	 a	 variedade	na	 composição	de	usos		 no	 entorno	dos	 terminais	 de	menor	porte	ou	
maior	quantidade	de	usuários	e	 linhas	de	ônibus	no	Eixo	estrutural	Sul;	a	diferenciação	na	quantidade	de	
equipamentos	 e	 serviços	 no	 entorno	 dos	 terminais;	 a	 emergência	 dos	 terminais	 como	 centralidades;	 as	
diferenças	 das	 condições	 de	 acessibilidade	 e	 dispêndio	 de	 tempo	 para	 deslocamento	 dos	 moradores	
periféricos	e	 centrais,	dentre	outras	 características	e	 condições	do	espaço	urbano	que	 foram	 levantadas.	
Dentre	 todos	 os	 terminais	 apenas	 alguns	 exercem	 função	 de	 centralidade,	 o	 que	 foi	 relacionado	 à	
existência	 de	 itens	 de	 infraestrutura,	 serviços	 públicos	 ou	 privados	 e	 equipamentos,	 além	 do	 fator	
localização,	 mais	 ou	 menos	 central	 em	 relação	 ao	 núcleo	 de	 comércio	 existente,	 e	 opções	 de	 espaços	
públicos	 (FRÚGOLI	 JUNIOR,	 1995).	 Enfim,	 se	 confirmou	 o	 território	 como	 objeto	 de	 consumo,	 além	 de	
espaço	de	 produção	 (VARGAS,	 CASTILHO,	 2006).	 Por	 fim,	 dentre	 outras	 conclusões	 se	 verifica	 que	 os	
espaços	 periféricos	 apresentam	 maior	 variedade	 de	 composição	dos	 diferentes	 usos	 em	 comparação	 a	
espaços	centrais.	Essa	variedade	é	determinada	por	um	conjunto	maior	de	fatores,	notadamente	a	conexão	
com	 áreas	 densamente	 urbanizadas	 de	 municípios	 contíguos	 ao	 pólo	 metropolitano.	 O	 conjunto	 dos	
resultados	 relativos	 às	 condições	 espaciais	 e	 socioambientais	 dos	 entornos	 dos	 terminais	 vem	 reforçar	
resultados	anteriores	que	demonstram	a	consolidação	de	vetores	de	expansão	e	integração	da	metrópole	
curitibana,	integrada	por	áreas	urbanizadas	de	quatorze	municípios.		

.	
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TRABALHO	05:	
O	tecido	urbano	e	o	BRT	Transcarioca	

no	Rio	de	Janeiro:	percursos	de	pesquisa	

Conhecer,	analisar	e	discutir	as	potencialidades	do	tecido	urbano	ao	longo	do	vetor	de	transporte	público	
do	 BRT	 Transcarioca	 (BRT-TC)	 na	 Cidade	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 é	 o	 objetivo	 geral	 da	 pesquisa	 em	
desenvolvimento,	em	seu	primeiro	momento	intitulada	“O	tecido	urbano	sob	pressão	do	BRT	no	subúrbio	
do	Rio	de	Janeiro”.	A	promoção	de	um	ambiente	urbano	equilibrado	e	socialmente	includente	passa	pela	
conjugação	da	política	do	setor	de	transportes	ao	planejamento	urbano	e	ambiental	e	à	gestão	dos	espaços	
públicos	 das	 cidades.	 As	 transformações	 do	 tecido	 urbano	 face	 às	 intervenções	 para	 implementação	 de	
infraestruturas	 de	 transporte	 público	 –	 no	 caso,	 os	 recentes	 corredores	 exclusivos	 de	 ônibus,	 Bus	 Rapid	
Transit	–	e	suas	possibilidades	futuras	de	desenvolvimento,	precisam	de	investigações	que	gerem	insumos	
consistentes	para	consubstanciar	análises	mais	aprofundadas,	com	vistas	à	promoção	de	sistemas	urbanos	
sustentáveis	 e	de	produzir	 um	urbanismo	 induzido	a	partir	 de	eixos	 estruturantes	de	mobilidade	urbana	
(UN-Habitat,	2013;		SUZUKI	H.;	CERVERO,	2013;	HERCE,	2013;	CASTRO,	2007).	

O	vetor	por	onde	passa	o	Transcarioca	integrou	diversos	planos	de	transporte	propostos	para	a	cidade	nos	
últimos	 cinquenta	 anos,	 com	 diversas	 opções	 modais,	 antes	 de	 ser	 implementado	 como	 corredor	 de	
ônibus,	em	2014.	O	desenho	do	BRT-TC	(Figura	1)	se	define	como	arco	circunferencial	às	linhas	ferroviárias,	
o que	 introduz	um	novo	potencial	 de	 conectividade	ao	 sistema	de	 transportes	públicos,	 capacitando-o	a
exercer	novas	influências	na	dinâmica	de	desenvolvimento	das	centralidades	suburbanas,	e	a	relação	delas
com	a	metrópole.

O	subúrbio	no	Rio	de	Janeiro	é	identificado,	em	geral,	como	um	lugar	genuinamente	popular	e	destinado	às	
classes	sociais	mais	baixas	da	sociedade,	tendo	se	desenvolvido	ao	longo	dos	ramais	ferroviários,	no	sentido	
sul-norte	 em	 relação	 à	 área	 central	 (BERNARDES,	 1987,	 p.80).	 Com	 ocupação	 em	 baixa	 densidade,	 o	
subúrbio	 carioca	 tem	perdido	população	nas	 últimas	 duas	 décadas,	 apesar	 da	 boa	 infraestrutura	 urbana	
instalada.	Acredita-se	que	o	vetor	do	BRT-TC,	ao	oferecer	novas	opções	de	mobilidade	urbana	interligando	
a	 Ilha	do	Governador	à	Barra	da	Tijuca,	 e	 atravessando	a	 zona	norte	 suburbana,	poderá	 impulsionar	um	
novo	desenvolvimento	urbano,	alcançando	sobretudo	o	mercado	imobiliário	para	setores	de	classe	média.			

Em	um	primeiro	momento,	a	pesquisa	objetivou	identificar	as	alterações	sofridas	pelo	tecido	urbano	para	a	
implementação	do	projeto	para	receber	as	pistas	segregadas	do	BRT	e	suas	estações,	e	também	manter	o	
fluxo	 regular	 de	 veículos.	 De	 forma	 a	 sistematizar	 as	 análises	 o	 eixo	 do	 BRT-TC	 foi	 dividido	 em	 setores	
considerando	 a	 morfologia	 urbana.	 SETOR	 1:	 BAIXADA	 DE	 JACAREPAGUÁ	 (tecido	 urbano	 menos	
consolidado;	edificações	na	via	do	BRT	com	menor	densidade	construída;	sem	cruzamento	com	transporte	
de	alta	capacidade).	SETOR	2:	ZONA	NORTE	SUBURBANA	(tecido	urbano	mais	consolidado;	edificações	na	
via	do	BRT	com	alta	densidade	construída;	cruzamento	com	transporte	de	alta	capacidade).	SETOR	3:	ZONA	
NORTE:	 VIA	 EXPRESSA	 (tecido	 urbano	 de	 grandes	 peças	 e	 polígonos	 recortados;	 superposição	 com	 vias	
expressas,	 sem	 cruzamentos;	 sem	 uso	 residencial	 ou	 comercial).	 O	 setor	 2	 foi	 então	 definido	 como	
prioritário	para	o	estudo	por	apresentar	tecido	urbano	consolidado	mais	impactado	com	desapropriações	e	
ter	importantes	interseções	com	o	transporte	de	alta	capacidade.		Nele	foram	identificados	3	importantes	
nós	modais,	que	subdividem	o	setor	2	em	outras	4	partes.	NÓ	A:	MADUREIRA	(BRT	+	trem	+	trem	+	ônibus;	
Comércio:	 rua	 e	 shopping;	 alcance	 escala	metropolitana).	 NÓ	 B:	 VICENTE	 DE	 CARVALHO	 (BRT	 +	 ônibus;	
Comércio:	shopping;	Escala	municipal).	NÓ	C:	OLARIA	(BRT	+	trem;	Comércio:	rua;	Escala	local).		

11043



Foram		estudadas	as	alterações	de	traçado	e	de	localização	das	estações	com	base	na	comparação	entre	o	
desenho	do	anteprojeto	fornecido	pela	Secretaria	de	Obras	da	Prefeitura	e	as	obras	realizadas.	Chegou-se	à	
conclusão	de	que	o	tecido	urbano	do	setor	2.2	foi	o	mais	impactado	(Figura	2	e	3),	tendo	a	maior	alteração	
na	localização	das	estações,	atingindo	66%	de	alteração	em	relação	ao	projeto	original.	Ademais,	registra-se	
um	grande	mal	 trato	do	espaço	público	e	para	o	pedestre,	com	um	projeto	que	privilegia	a	operação	do	
transporte	em	detrimento	da	 criação	de	corredores	 verdes	para	 integração	 social,	 ecológica	e	 ambiental	
dos	bairros	em	que	operam,	falhando	em	atuar	como	regeneradores	dos	efeitos	das	ilhas	de	calor	urbano,	
e	aumentar	a	permeabilidade	do	solo	urbano	(IZAGA,	SCHUTZER,	et	al,	2018).	As	poucas	praças	que	haviam	
foram	 transformadas	 em	 paradas	 de	 estações,	 sendo	 que	 algumas	 delas	 foram	 extintas	 para	 abrigar	
terminais	 para	 ônibus	 urbanos.	 O	 corredor	 dispõe	 de	 escassas	 áreas	 verdes,	 contribuindo	 muito	 pouco	
como	elemento	de	legibilidade	dos	bairros	e	estruturador	da	paisagem.		

Figura	1:	Trajeto	do	BRT	Transcarioca	e	densidade	das	áreas	lindeiras	(alcance	500m)	
Fonte:	Autor	(2017)	
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Em	 seguida,	 a	 pesquisa	 se	 voltou	 para	 o	 levantamento	 dos	 imóveis	 residenciais	 novos,	 o	 que	 tem	 sido	
realizado	 por	 meio	 do	 site	 do	 ZAP	 Imóveis	 (https://www.zapimoveis.com.br).	 No	 setor	 2	 foram	
identificadas	 4.535	 unidades	 novas	 de	 apartamento	 de	 2	 quartos,	 de	 2009	 até	 os	 dias	 atuais.	 Onde	 os	
bairros	de	Vicente	de	Carvalho,	Vila	da	Penha	e	Praça	Seca	são	os	que	tiveram	o	maior	número	(1231,	1130	
e	982	respectivamente).	A	maior	parte	desses	 imóveis	não	se	 localiza	sobre	a	via	do	BRT,	mas	nas	partes	
internas	dos	bairros	 e	 em	 lotes	de	maior	dimensão,	que	permitem	a	 realização	de	 grandes	 condomínios	
com	vários	blocos	residenciais.	Estes	bairros	com	maior	lançamento	localizam-se	nos	setores	2.1,	2.2	e	2.3.	

Figura	2	–	Vicente	de	Carvalho,	antes	das	obras	do	BRT,	2011.	Fonte:	
Google	Street	View,	2017

Figura	3	–	Vicente	de	Carvalho	depois	das	obras	do		BRT-TF,	2016.	
Fonte:	Google	Street	view,	2017	

Como	 conclusão	 das	 etapas	 da	 pesquisa	 desenvolvidas	 até	 o	 momento	 se	 pode	 afirmar	 que	 um	 novo	
desenvolvimento	urbano	vem	ocorrendo	como	produto	do	BRT-TC.	 Isto	se	dá	muito	mais	nos	centros	de	
bairros	 já	 anteriormente	 valorizados,	 e	 em	 menor	 quantidade	 nas	 áreas	 diretamente	 impactadas	 pelas	
desapropriações	 ou	 nas	 principais	 estações/nós.	 Embora	 o	 BRT	 seja	 uma	 vantagem	 anunciada	 nas	
propagandas	 para	 a	 venda	 de	 imóveis	 novos,	 os	 investimentos	 tendem	 a	 ocorrer	 em	 distâncias	 até	
800metros	 do	 eixo.	 As	 áreas	 mais	 impactadas	 com	 as	 desapropriações	 para	 implementação	 do	 BRT	
permanecem	 até	 o	momento	 descaracterizadas	 pelos	 rastros	 das	 obras	 e	 ambientalmente	mal	 tratadas	
pela	 poluição	 do	 ar	 (Co2)	 e	 do	 ruído.	 Nas	 próximas	 etapas	 pretendemos	 estender	 os	 mesmos	
levantamentos	para	os	outros	 setores	e	buscar	melhor	 compreender	o	urbanismo	 induzido	pelo	 traçado	
completo	do	BRT,	ao	que	se	somarão	estudos	em	torno	dos	principais	nós	de	demanda	do	transporte.	
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ROTA DO PELÔ: CAMINHOS ACESSÍVEIS? 

PELÔ´S ROUTE: ACESSIBLES PATHS? 

RUTA DEL PELÔ: CAMINOS ACCESIBLES?  

EIXO TEMÁTICO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO 

O direito de “ir e vir” é garantido a todo cidadão desde a promulgação da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. É dever do Estado, em suas três esferas, promover o acesso à moradia, 
educação, trabalho, lazer, circulação e saúde. No entanto, constantemente este direito não é exercido 
diante da existência de barreiras (arquitetônicas, urbanísticas, ambientais, atitudinais, entre outras), 
sobretudo por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

Uma alternativa para promoção de acessibilidade em espaços públicos é a criação de Rotas Acessíveis, que 
consiste “no percurso livre de qualquer obstáculo de um ponto a outro (origem e destino) e compreende 
uma continuidade e abrangência de medidas de acessibilidade” (COHEN e DUARTE, 2007). Em se tratando 
de áreas de importância histórica e bens tombados, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) considera que o conceito de rota acessível “é muito importante, pois pode viabilizar o acesso em 
cidades históricas. Significa a possibilidade de se adotar pelo menos um caminho contínuo e acessível de 
locomoção no espaço urbano e fruição do patrimônio” (IPHAN, 2014). Caso o sítio apresente restrições à 
acessibilidade plena, a legislação vigente cita que: 

No caso de sítios, áreas ou elementos considerados inacessíveis ou com visitação restrita, 
deve-se garantir o acesso por meio de informação visual, auditiva ou tátil das áreas ou dos 
elementos cuja adaptação seja impraticável, com divulgação das condições de 
acessibilidade do bem patrimonial informadas com antecedência ao visitante e vinculadas 
a todo material publicitário. (ABNT, 2015, p. 122) 

Logo, no que se refere à Acessibilidade, mais do que espaços e equipamentos adequados, o indivíduo deve 
executar suas atividades com segurança, conforto, autonomia e independência. Neste sentido, é 
imprescindível a existência de informação acessível, precisa e confiável sobre as condições de acesso, uso, 
direção e localização de ambientes. A falta generalizada deste tipo de informação provoca uma enorme 
limitação, que restringe a autonomia do indivíduo, mesmo onde existem instalações acessíveis. 

No caso do Centro Histórico de Salvador/BA, sítio considerado Patrimônio Nacional e Mundial, a existência 
de uma Rota Acessível, implantada no ano de 2012, proporciona melhoria de acesso a moradores, 
trabalhadores e visitantes, mas não garante acessibilidade universal. Para tanto, outros recursos poderão 
ser disponibilizados, a exemplo de sinalização compatível e atualizada, informações precisas e tecnologia 
assistiva, além da manutenção e ampliação da própria rota. 

OBJETIVO 

Diante do exposto, esta oficina tem como objetivo promover uma reflexão acerca das condições de 



 

Acessibilidade no Pelourinho, na cidade de Salvador/BA. 

JUSTIFICATIVA 

A implantação da rota acessível do Centro Histórico de Salvador contribui para romper com a ideia de que 
acessibilidade e patrimônio são incompatíveis, além de estimular a continuidade de propostas que visem 
proporcionar acessibilidade no núcleo histórico e demais áreas da cidade, que hoje apresenta sérios 
problemas de mobilidade e acessibilidade urbana. Mesmo com a existência da rota acessível nessa região, a 
questão da acessibilidade no local encontra-se pouco solucionada e, por isso, faz-se necessário a 
continuidade das discussões e frequentes avaliações da própria rota e das condições de acessibilidade do 
entorno. 

A oficina aqui proposta será uma maneira de sensibilizar pesquisadores e profissionais de arquitetura, 
urbanismo e áreas correlatas a melhor perceber o significado de acessibilidade universal, os problemas 
provocados pelos diversos tipos de barreiras existentes, que muitas vezes são imperceptíveis aos que não 
apresentam restrições de mobilidade. A análise constante das condições de acessibilidade urbana, seja em 
sítios históricos ou não, é uma necessidade que não deve ser desprezada. Novas tecnologias, novos 
materiais, revisão das normas e da legislação específica são alguns dos aspectos que exigem a realização de 
constantes avaliações do atendimento das rotas acessíveis e demais equipamentos de mobilidade às suas 
finalidades, quais sejam, proporcionar acesso com conforto, segurança e autonomia a todos os usuários. 

METODOLOGIA 

A oficina se desenvolverá em dois momentos, o primeiro será uma vivência de acessibilidade e o segundo, 
uma discussão sobre a experiência. No primeiro momento os participantes se encontrarão no Terreiro de 
Jesus (Figura 1), localizado no Centro Histórico de Salvador, onde receberão as instruções e os 
equipamentos para simular deficiências ou mobilidade reduzida, como cadeira de rodas, bengalas e vendas 
e muletas, cedidos pelas autoras da oficina (Figura 2). 

 
Figura 1: Localização do ponto de encontro e área de abrangência da oficina 

Fonte: Google Earth, adaptado pelas autoras, 2018 



 

 
Figura 2: Oficina “Acessibilidade e Direito à Cidade” realizada em Laranjeiras/SE 

Fonte: Acervo das autoras, 2017 

Os participantes, no total de 15, poderão circular livremente pelo Pelourinho, dentro do perímetro 
estabelecido previamente, e ter a experiência de ter sua mobilidade reduzida, à medida que identificam os 
pontos mais críticos e mais favoráveis, através de fotografias, vídeos, áudio, croquis e anotações. No 
segundo momento, os participantes se reunirão para discutir a experiência e mapear a(s) rota(s) 
percorrida(s), identificando os pontos observados e, se possível, propor ajustes na rota. Para essa etapa, 
será utilizada uma imagem aérea do trecho para a construção de um mapa colaborativo, ilustrado com post-
its e canetas coloridas, com cores diferentes para cada tipo de observação.  

Momento Ação 

Primeiro 
momento 

Conhecimento  Apresentação da oficina. 

Vivência 15 participantes divididos em três grupos: 

 Cadeira de rodas: 5 pessoas; 

 Muletas / andador: 5 pessoas; 

 Bengalas e vendas: 5 pessoas. 

Local: Pelourinho, Centro Histórico de Salvador/BA 

Carga Horária: 4 horas 

Segundo 
momento 

Diagnóstico Discussão e troca de experiências.  
Produto Elaboração de mapa colaborativo. 

Local: Local do evento 

Carga Horária: 4 horas 

Carga Total: 8 horas 

Tabela 1: Tabela síntese da proposta da oficina 

 



 

RESULTADOS ESPERADOS 

Além de promover uma reflexão sobre a importância da acessibilidade para inclusão de pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida e sua plena participação e apropriação nos espaços públicos, espera-se 
proporcionar uma forma diferente de conhecer o cartão postal e um dos principais pontos turísticos de 
Salvador, sob a perspectiva de uma parcela da população que enfrenta dificuldades para fruição daquele 
espaço. Pretende-se questionar e analisar a funcionalidade da Rota Acessível do Pelourinho e, com 
discussão dos resultados encontrados, tem-se a intenção de reunir as imagens registradas e elaborar um 
documentário curto para “conscientização” das autoridades e da população local. 
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