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RESUMO 

Desde a década de 50, o automóvel promoveu mudanças significativas no desenho urbano de nossas 

cidades e contribuiu para a expansão urbana das metrópoles brasileiras, gerando impactos negativos 

com aumento da poluição atmosférica e sonora, a ocorrência de grandes congestionamentos, aumento 

dos acidentes de trânsito e degradação da infraestrutura voltada para o pedestre. As políticas públicas 

no Brasil priorizaram esse modal, negligenciando outras modalidades como o transporte ferroviário, o 

transporte aquaviário e o transporte não motorizado. Nos dias de hoje, a necessidade de uma rede de 

transportes mais sustentável e inclusivas está sendo discutida globalmente, e no Brasil, em 2012, foi 

aprovada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que traça princípios e diretrizes para a 

priorização dos modos não motorizados e do transporte público coletivo. Porém, calçadas degradadas 

e com a presença de obstáculos, falta de sinalização adequada aos pedestres, ausência de 

infraestrutura de apoio, entre outros, ainda são recorrentes nas vias urbanas brasileiras, tornando o 

pedestre o usuário mais vulnerável. As referências bibliográficas sobre o tema de planejamento

urbano, desenho urbano e mobilidade ativa (Gehl, 2013; Jacobs, 2009; Cunha & Andrade, 2017; 

Speck, 2012; Metha, 2007) apontam que a diversidade social e de usos é de grande importância para a 

vitalidade das ruas e, justamente nessas ruas de maior vitalidade é onde se observa uma maior pressão 

pela remediação dos conflitos entre diferentes modais. Essa pesquisa teve como objetivo investigar de

que maneira as estratégias contemporâneas de desenho urbano podem contribuir para minimizar 

esses conflitos, protegendo e incentivando a mobilidade a pé, visando a realização de projeto de 

requalificação urbana. A pesquisa foi de extrema relevância para definir as estratégias de projeto,  que 

teve como premissas básicas a criação de ambientes de estar (convívio, contemplação, atividades 

culturais e sociais), priorização dos modos não motorizados, acessibilidade universal - inexistência de 

desníveis e aplicação de piso tátil -, conforto térmico e visual do percurso e arborização urbana nativa, 

aflorando sensações diversas nos usuários da via. Tomou-se como estudo de caso o bairro Jd. Canadá,

localizado no município de Nova Lima, que é considerado uma centralidade relevante no eixo sul da

RMBH, com uma economia dinâmica estabelecida, muitas residências, e uma topografia que 

favorece os deslocamentos por meio de modais não motorizados internamente, mas que apresenta

pontos com  muitos conflitos entre os deslocamentos entre pedestres e veículos motorizados, incluindo 

os veículos de carga pesada. Ao final dessa pesquisa foi realizado um anteprojeto para a Rua Natal, 

que se apresentou potencialidades para requalificação urbana. 

Palavras Chave: mobilidade urbana, mobilidade ativa, caminhabilidade, desenho urbano, 

novas centralidades, requalificação 
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ABSTRACT 

As of the 1950's, the automobile promoted changes in the urban design of our cities and contributed to 

the urban expansion of Brazilian metropolises, generating negative impacts with increased 

atmospheric and noise polution, the occurrence of major congestion, an increase in traffic accidents 

and degradation of pedestrian-oriented infrastructure. Public policies in Brazil have prioritized this 

modal, neglecting other modalities such as rail, water and non-motorized transports. Nowadays, the 

need for a more sustainable and inclusive transport network is being discussed globally, and in Brazil, 

in 2012, the National Urban Mobility Policy was approved, which outlines principles and guidelines 

for prioritizing non-motorized modes and public transport. However, degraded sidewalks and with the 

presence of barriers, lack of adequate signs for pedestrians, lack of support infrastructure, among 

others, are still recurrent on Brazilian urban roads, making pedestrians the most vulnerable user. 

Bibliographical references on the theme of urban planning, urban design and active mobility (Gehl, 

2013; Jacobs, 2009; Cunha & Andrade, 2017; Speck, 2012; Metha, 2007) point out that social and 

divesity of uses are of great importance for the vitality of the streets and, precisely in these streets of 

greater vitality, it is where there is a greater pressure for the remedy of conflicts between different 

modes. This research aimed to investigate how contemporary strategies of urban design can contribute 

to minimize these conflicts, protecting and encouraging mobility on foot, aiming to carry out an urban 

requalification project. The research was extremely relevant to define the design strategies, which had 

as basic premises the creation of living environments (conviviality, contemplation, cultural and social 

activities), prioritization of non-motorized modes, universal accessibility, thermal and visual comfort 

of the route and native urban afforestation, bringing out different sensations in the road users. The Jd 

Canadá neighborhood was used as a case study. Located in the municipality of Nova Lima, the 

neighborhood is considered a relevant centrality on the southern axis of the RMBH, with an 

established dynamic economy, many residences, and a topography that favors non-motorized modes 

internally,. However, there are points with many conflicts between pedestrians and motor vehicles, 

including heavy-duty vehicles. At the end of this research, a preliminary project was carried out for 

Rua Natal, which presented potential for urban requalification.
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1. Introdução

A mobilidade urbana é um atributo de todas as cidades e vai muito além dos sistemas de transportes 

- ela é definida como a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e bens no espaço 

urbano (PNMU, 2012) e é um fator importante para a organização socioespacial e para o 

desenvolvimento das cidades. Ela é definida pela forma como se deslocam as pessoas e os bens nas 

cidades e a escolha de modais têm influências na percepção da estrutura urbana e pode condicionar 

modos de vida. No Brasil, predominou-se políticas públicas e infraestrutura focada no modal rodoviário, 

negligenciando outros modos de transporte, entre eles os modos não motorizados, evidenciados pela 

falta de investimentos em infraestrutura adequada para os deslocamentos a pé ou por bicicletas.  

As ruas são, muitas vezes, associadas apenas ao deslocamento, e principalmente à circulação de 

veículos, porém elas têm um papel importante enquanto palco da vitalidade urbana, do encontro de 

pessoas e do convívio social. O desenho urbano de nossas cidades, infelizmente, contribuiu para essa 

situação - o incentivo do uso dos veículos motorizados e a consequente degradação dos espaços dos 

pedestres. O investimento em infraestrutura rodoviária também contribuiu para a expansão urbana ao 

longo dos seus eixos viários, causando diversos problemas de congestionamentos, aumento da poluição 

atmosférica e grandes deslocamentos quotidianos. 

Entretanto, as discussões sobre um desenvolvimento urbano mais sustentável, de cidades mais 

compactas e que incentivam a criação de novas centralidades para minimizar as distâncias de moradia, 

trabalho, escola e lazer estão presentes globalmente. Busca-se também inibir os deslocamentos por 

veículos motorizados e incentivar a locomoção de pessoas por modos menos agressivos ambientalmente. 

Assim, como estudo de caso de áreas urbanas nas quais se observa ainda um desenho urbano que 

confere uma grande prioridade aos veículos motorizados, em detrimento da mobilidade ativa e, em 

especial, a pedestre, elegeu-se o bairro Jardim Canadá, em Nova Lima-MG. O bairro foi considerado 

pelos planos do PDDI da Região Metropolitana de Belo Horizonte com um sub-centro local, e possui 

uma das maiores densidades populacionais do município de Nova Lima. Porém, o seu traçado urbano, 

com ruas largas e retilíneas favorecem o deslocamento por automóveis em velocidades mais altas que 

as estabelecidas nas legislações do bairro. Adicionado a isso, a falta de infraestrutura de calçadas 

adequadas prejudica o deslocamento do pedestre, fazendo com que estes se desloquem pelo leito viário, 

disputando esse espaço com os veículos que trafegam pelo bairro. 

Visto isso, essa pesquisa investigou métodos e formas de desenho urbano para 

requalificação de vias urbanas que protejam e incentivem a mobilidade pedestre. Foi realizado  

um diagnóstico referente a qualidade das calçadas do bairro Jardim Canadá nos trechos com maior 

movimentação de pedestres e, a partir do referencial teórico, compreendeu-se as estratégias que podem 

ser adotadas para melhoria da caminhabilidade no bairro, que fomentem a permanência e o sentimento 

de pertencimento do local. Para tanto, buscou-se entender, primeiramente, os conflitos de mobilidade
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existentes no bairro que definiu a localização da proposta de intervenção com medidas 

moderadoras de tráfego de veículos motorizados, além de melhorias na pavimentação, iluminação, 

instalação de mobiliário urbano, adequação dos estacionamentos e inclusão de vegetação para garantir 

maior segurança e conforto dos pedestres.  

2. Cidade e Mobilidade: Conceitos e Desafios

2.1 Crescimento urbano e a demanda por maior mobilidade 

No contexto brasileiro, entre 1940 e 2000, a população urbana cresceu mais de 54% o que significa 

que nossas cidades precisaram se modificar e prover infraestrutura para mais de 125 milhões de pessoas 

em curto tempo, o que nem sempre ocorreu de maneira adequada. O grande desequilíbrio de 

desenvolvimento econômico em nosso país provocou ondas de migração que ocasionaram grande 

inchaço nos principais centros geradores de emprego e renda, resultando em processos de 

metropolização, com a formação de territórios cada vez mais populosos e interdependentes, que 

ultrapassam divisas políticas ou geográficas. Vemos que a expansão metropolitana ocorreu ao longo dos 

principais vetores viários, característica comum aos processos de espraiamento urbano das metrópoles 

brasileiras com elevado grau de industrialização. Outra característica marcante de regiões 

metropolitanas brasileiras, é a forte presença do movimento pendular1 feito pela população em busca de 

ofertas de emprego, educação, moradia e lazer. Um território metropolitano muito desigual configura 

uma forte divisão entre um pólo gerador de empregos e múltiplas cidades-dormitório, gerando muitos 

problemas, dentre os quais, complexas demandas de mobilidade.  

A mobilidade urbana é um atributo de todas as cidades e vai muito além dos sistemas de transportes 

- ela é definida como a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e bens no espaço

urbano (PNMU, 2012) e é um fator importante para a organização socioespacial e para o 

desenvolvimento das cidades. As pessoas se deslocam por motivos diversos e cada pessoa dispõe de 

meios de locomoção de acordo com as oportunidades de acesso a eles. Para que se compreenda melhor 

quais são as alternativas existentes, na Figura 1 são exibidos os três pilares que englobam estrutura da 

mobilidade urbana:  

1 Movimento pendular caracteriza-se por deslocamentos realizados com grande frequência semanal entre o 
munícipio de residência e um outro munícipio. (Souza, 2005. Cedeplar/UFMG) 
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FIGURA 1: DIAGRAMA MOBILIDADE URBANA 

Fonte: Vasconcelos (2019). Modificado pela autora 

O aumento populacional das regiões urbanas continua crescente, o que gera uma demanda cada 

vez maior por espaços e serviços, contribuindo para a continuidade do espraiamento urbano (urban 

sprawl) e, consequentemente, para uma demanda cada vez maior de longos deslocamentos quotidianos 

e de soluções de mobilidade. Vemos que essas características do espraiamento urbano levam à 

degradação das condições socioambientais, pois tem como consequência não só o aumento da poluição 

atmosférica e de ruídos, com aberturas de um número crescente de vias para a circulação de veículos 

motorizados, consumindo os espaços públicos urbanos e modificando as relações sociais existentes 

(Araújo, 2016), além de grandes congestionamentos que consomem o tempo e a ocorrência de um 

número significativo de acidentes de trânsito.  

“As necessidades dos automóveis são mais facilmente compreendidas e satisfeitas do 

que as complexas necessidades das cidades, e um número crescente de urbanistas e 

projetistas acabou acreditando que, se conseguirem solucionar os problemas de 

trânsito, terão solucionado o maior problema das cidades” (Jacobs, 1961, p.6) 

Vemos que com o aumento dos conflitos e problemas ocasionados pelo uso excessivo do 

automóvel, nas últimas décadas cresceram os movimentos direcionados à mobilidade urbana 

sustentável, que tem como princípios a sustentabilidade ambiental, econômica e a justiça social dos 

sistemas de transportes e vêm exigindo uma mudança de paradigma e de foco, abordando a questão de 

forma mais abrangente, interdisciplinar e multimodal. Esse novo pensamento prioriza os deslocamentos 

menos agressivos ao meio ambiente, a redução na utilização do veículo privado e a necessidade de se 

melhorar a infraestrutura para os deslocamentos por transportes não motorizados, sendo eles os 

deslocamentos realizados pelos pedestres e os ciclistas.   

Além das questões relacionadas diretamente à mobilidade, diante dessas dinâmicas, se faz 

necessário também criar estratégias de um novo modelo de crescimento e desenvolvimento urbano em 

busca de cidades mais sustentáveis, visando o planejamento integrado entre cidades que conformam 
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uma região para reverter a lógica monocêntrica do município-pólo, estimulando a criação de novos 

centros e subcentros urbanos2, minimizando os grandes deslocamentos ao aproximar residência, trabalho 

e serviços e, assim, melhorar a qualidade de vida da população (Araújo, 2016). Assim, os planos de 

desenvolvimento integrado precisam ser efetuados de forma a minimizar os impactos dos movimentos 

pendulares intrametropolitanos pois, como ressaltado por Vasconcelos (2019), as características físicas, 

sociais e de uso e ocupação do solo inerentes ao desenvolvimento urbano interagem com o sistema de 

transporte e de trânsito e são mutuamente afetados. Assim, entende-se que investimentos na mobilidade 

urbana e, mais especificamente, no melhoramento da infraestrutura viária, no aumento da oferta e opções 

para o transporte público coletivo e no estímulo para deslocamentos por transporte não motorizados, são 

de grande importância para o desenvolvimento de novas centralidades. 

Apesar de apresentamos estruturas urbanas de grande porte e complexidade, percebemos que os 

problemas relacionados a mobilidade urbana são recentes em nosso país, pois até a década de 50, 

aparentemente não haviam muitos conflitos relacionados à mobilidade nos centros urbanos. Até a 

segunda metade do século XX os deslocamentos de pessoas eram feitos por modalidades públicas 

coletivas, como trens, bondes elétricos e, muito expressivamente, pelo transporte não motorizado, 

possibilitado graças às características de um modelo de espaço urbano mais compacto existente à época. 

Porém, foi também durante o século XX que ocorreu um maior desenvolvimento dos meios de 

transporte que possibilitou o vencimento de grandes distâncias em tempos curtos, possibilitanto e 

incentivando a expansão dos limites urbanos para áreas cada vez mais distantes. O governo de Juscelino 

Kubitscheck, a partir de 1956, foi marcante para esse para o desenvolvimento urbano focado no modal 

rodoviário, com a implantação da indústria automobilística no Brasil como parte do seu plano de metas 

para o desenvolvimento industrial e econômico brasileiro, o que resultou também na necessidade de 

investimento em infraestrutura para circulação dos modos motorizados. A decisão de construir a nova 

capital no interior do país, sendo a construção de Brasília um símbolo de planejamento urbano pensado 

para os deslocamentos por automóveis e resultando na construção de mais estradas para o escoamento 

da produção brasileira. (Ministério da Infraestutura, 2014). 

Entretanto, ao contrário desse crescimento ser acompanhado por um desenvolvimento de novas 

centralidades, ou por um planejamento do transporte coletivo, vimos a manutenção das centralidades 

tradicionais como referências para uma população cada vez mais numerosa, que habita áreas cada vez 

mais periféricas, e que se mostra cada vez mais dependente do transporte individual motorizado e/ou  

transporte público rodoviário para seus deslocamentos quotidianos. 

No Brasil, esse problema se agravou ainda mais devido a políticas públicas iniciadas em meados 

de 1990 e se consolidando nos governos de Dilma Roussef em 2012 com a redução de (Imposto de 

 
2 No entanto, é de suma importância que nesses novos pólos de desenvolvimento exista articulação com outras 

centralidades, novas ou já estabelecidas, para que não se isolem em setores ou do todo urbano. (Araújo, 2016) 
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Produtos Industrializados) para a compra de carros, resultando em um aumento na produção e vendas 

de automóveis no Brasil, assim aumentando a frota de veículos do Brasil. Como demonstrado na matéria 

publicada em 2019 no site Mobilize Brasil, entre 2008 e 2018 o total de carros no país passou de 37,1 

para 65,7 milhões. Essas políticas ofereceram atrativos para investimento da indústria automobilística, 

favorecendo a produção e o consumo de automóveis no país. Outro fator importante para o aumento do 

transporte individual no Brasil tem relação direta com o meio social, pois o automóvel ainda é 

considerado como um símbolo de status social. Neste sentido, quem não possui um carro costuma ter 

esse bem como um desejo de consumo, um sonho a ser realizado, muito trabalhado pelas propagandas 

de vendas de automóveis. O carro também representa um símbolo de liberdade e individualismo, 

podendo o motorista traçar sua rota e não ter que interagir com outros indivíduos, reforçando a sua 

satisfação pessoal e desconsiderando os impactos que o uso excessivo do automóvel tem no coletivo. 

Esse modelo, focado nos automóveis e com soluções de trânsito que priorizam sua fluidez e 

velocidade, tem impacto direto em outros modais de transporte, dentre eles o ferroviário, aquaviário e 

os modos não motorizados. Somado a isso, percebe-se que as condições de mobilidade geral da 

população estão cada vez mais prejudicadas, com crescimento vertiginoso da competição pelo espaço 

das vias e causando grandes danos à sociedade como um todo. É importante salientar que a escolha de 

modais, indo além das questões relacionadas diretamente ao deslocamento, também têm influências na 

percepção da estrutura urbana, chegando a condicionar modos de vida. 

No artigo “Indicadores do desenho urbano e sua relação com a propensão a caminhada”, 

Rodrigues et. al (2013) indicam que há diferentes “distâncias de abrangência, por modo de transporte: 

para os pedestres são consideradas 36 quadras, para o ciclista 256 quadras e para o automóvel 2500 

quadras”, considerando quadras com 130m de comprimento. Assim, com uma referência de 5 minutos, 

o pedestre caminhará por mais ou menos 3 quadras, uma vez que o pedestre caminha em uma velocidade 

média de 4 a 5 km/h, enquanto o automóvel a 40 km/h alcançaria 25 quadras. A bicicleta, por sua vez, 

circula a uma velocidade média de 15 a 20 km/h, assim a área de alcance dela será por volta de 17 

quadras. As distâncias máximas que podem ser percorridas pela caminhada ou por bicicleta, no entanto, 

não são consensuais, pois podem variar de acordo com as características de cada pessoa, motivo da 

viagem, condições geográficas e climáticas, hora do dia. 

Assim, percebe-se, mais uma vez, que, para que se invista em modelos mais sustentáveis de cidades, 

é preciso não apenas incentivar os deslocamentos curtos (geralmente feitos por meios não motorizados) 

através de intervenções no espaço físico das vias, mas também buscar ferramentas de planejamento 

urbano que incentivem a descentralização, que permitam a explosão de pequenas e micro-centralidades, 

capazes de gerar oportunidades de emprego e renda para a população nas proximidades de suas 

residências. 
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2.2 Mobilidade ativa 

 

Dentro dos modos não motorizados de transporte encontramos a mobilidade ativa, que é definida 

como forma de deslocamento que usa a tração humana para se locomover pela cidade, isso inclui o 

pedestre, o ciclista e o uso de cadeira de rodas não motorizada. Essa modalidade é considerada a mais 

sustentável, pois reduz as taxas de emissões de carbono, além de proporcionar impactos positivos na 

saúde pública, pois de acordo com Turi et al. (2015), a inatividade física é um dos maiores desafios e é 

associada a doenças crônicas não transmissíveis e outros agravos, como doenças cardíacas, diabetes, 

câncer de mama e cólon e mortalidade prematura.   

Quando se fala em Mobilidade Ativa, é muito recorrente que se questione a viabilidade desse tipo 

de implantação no Brasil, visto que as desigualdades que sofremos são de diversas ordens. Resolver os 

problemas acerca da mobilidade urbana não é uma tarefa simples, ela precisa ser integrada em seus 

multimeios, em infraestrutura e políticas públicas para atender as demandas de uma gama diversificada 

de pessoas. No entanto, já há um entendimento que reduzir o espaço do carro no nosso sistema de 

transporte é crucial para mitigar impactos físicos, ambientais e sociais, gerando condições de vida urbana 

mais dignas. Dessa forma, quando comparamos os custos dos investimentos em mobilidade ativa a 

outros investimentos sociais – sobretudo os custos de saúde e a infraestrutura de tráfego rodoviário -, 

constatamos que os investimentos para implantação de infraestrutura para mobilidade ativa são 

consideravelmente inferiores.Dados levantados na matéria “Os desafios do financiamento da mobilidade 

ativa no Brasil” realizada por Roberta Soares na coluna de Mobilidade Urbana do Jornal do Comércio 

nos trazem a relação de investimentos em infraestrutura viária como demonstrada na figura 2. 

FIGURA 2: COMPARATIVO DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 

PARA MOBILIDADE URBANA 

 

 
Fonte: Soares, 2018 

Assim, os investimentos nesta área seriam viáveis para cidades em todo o mundo, independente 

do seu estágio de desenvolvimento econômico, e poderiam trazer diversos benefícios para a qualidade 

de vida da população. No Brasil e nas cidades laino-americanas já temos exemplos de implantação do 

modelo de ruas mais amigáveis para os pedestres, como visto na figura 3, elas são desenhadas para dar 
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segurança e conforto, com o conceito base de uma distribuição do espaço mais democrática.  

(WRIBrasil, 2017).  

 FIGURA 3: ANTES E DEPOIS DE INTERVENÇÃO URBANA EM SÃO PAULO 

 

 
 

Fonte: WRI Brasil, 2017 

Aposta-se também em sistemas de micro mobilidade3 com opções de bicicletas compartilhadas, 

patinetes alugados por sistema de aplicativos4, entre outros tipos de transporte que podem coexistir para 

os deslocamentos realizados nas cidades.  

Além disso, com o cenário de pandemia do COVID-19, houve grande avanço na discussão dos 

benefícios da Mobilidade Ativa. Com a redução da oferta de transporte público para evitar a 

disseminação do vírus durante o isolamento social, pessoas que precisavam se deslocar para trabalhar 

em serviços essenciais ou mesmo saídas para compras de necessidades básicas, viram o deslocamento 

por modais ativos, como a caminhada e a bicicleta, uma alternativa segura para os seus trajetos. Como 

demonstrado pelo instituto WRI (2020) cidades tiveram que adaptar as ruas e reduzir o espaço do carro 

para acomodar esses deslocamentos. Um exemplo dessas intervenções foi realizado na cidade de 

Bogotá, na Colômbia, como demonstrado na figura 4:  

 

 

 

 

 
3 Micromobilidade se refere ao deslocamento de veículos leves que circulam a uma velocidade de até 25 km/h e 

são utilizados para viagens de até 10 km de distância. Estes podem ser de propulsão humana ou elétricos 
4 Os patinetes são veículos elétricos que estão dentro da categoria de micromobilidade, estes são menos 

poluentes que outros tipos de veículos como os carros ou as motocicletas  
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FIGURA 4: CICLOVIA EMERGENCIAL EM BOGOTÁ, COLÔMBIA 

Fonte: WRI, (2020) 

 

Ademais, um estudo da Yale Environment (2020), demonstrou que com a queda acentuada de 

automóveis durante esse período, iniciativas como fechamento de ruas à circulação dos automóveis para 

acomodar o pedestre, bem como a utilização da rua como espaço de lazer ao ar livre foram implantadas 

em diversas cidades, como o exemplo da cidade de Madri (Figura 5). 

FIGURA 5: RUA EM MADRID DURANTE O COVID-19 

Fonte: Yale Environment, 360 (2020) 
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Apesar de nesse momento de pandemia as intervenções serem emergenciais, a discussão de 

como tornar essas experiências em resultados concretos a longo prazo para tornar cidades mais 

caminháveis e ciclo inclusivas estão sendo discutidas globalmente, reforçadas pela ONU(2020) em seu 

material considerando a mobilidade ativa como uma área fundamental para uma resposta efetiva ao 

Covid-19, priorizando uma rede integrada e conectada de ruas, reduzindo os espaços destinados a 

circulação dos automóveis para que as pessoas consigam se deslocar respeitando o distanciamento 

social. O material produzido pela ONU (2020) também traz diretrizes para intervenções de médio a 

longo prazo, estas que precisam considerar a promoção dos deslocamentos a pé ou por bicicleta com 

planejamentos de bairros auto suficientes e compactos nos quais os deslocamentos quotidianos sejam 

realizados em 15 minutos.  

A caminhada, o ciclismo e a permanência nos espaços públicos reforçam as potencialidades 

para a cidade tonar-se viva e segura, além de acentuar os benefícios à economia e ao meio ambiente. 

Andar é a forma mais natural de deslocamento e é um dos elementos fundamentais para o 

desenvolvimento urbano sustentável e contribuem para a saúde e segurança dos habitantes de uma 

região, além de fomentar a economia local e colaborar para a acessibilidade universal.  

“Acessibilidade é, em primeiro lugar, um atributo dos lugares. No caso 

do ambiente urbano, é uma propriedade relacionada às facilidades que 

possibilitam autonomia, relativa rapidez e, principalmente, segurança 

nos deslocamentos desejados. Esse conceito pode ser complementado 

pela noção de acessibilidade universal, em ressalva à associação restrita 

que geralmente se faz do termo aos elementos da infraestrutura para a 

locomoção apenas de pessoas com deficiência. Nesta perspectiva, 

caminhabilidade5 e acessibilidade, como dimensões da vida urbana, são 

indissociáveis.” (RODRIGUES, 2018, p.119) 

Uma característica positiva da caminhada e do uso da bicicleta é que estes podem ser feitos por 

decisão da própria pessoa e não requerem carteira de habilitação nem pagamento de tarifa, sendo 

considerados os modos mais democráticos de locomoção, além de aumentar a possibilidade de percursos 

possíveis favorecendo a descoberta da cidade e do comércio de rua. Dados da ANTP apontam que em 

média 36% da população do país se desloca a pé, e se somarmos a esse percentual os deslocamentos 

feitos para acessar o transporte público coletivo, esses percentuais aumentam para 65% da população 

(MALATESTA, 2018), pois os deslocamentos a pé se realizam no início e no final de todas as 

modalidades de transporte, assim como na conexão entre elas.  

5 Caminhabilidade significa a qualidade do ambiente percebido pelos pedestres. 
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FIGURA 6: DIVISÃO MODAL DE VIAGENS NAS CIDADES BRASILEIRAS 

Fonte: MALATESTA, 2018  

Apesar do transporte cicloviário, graças às suas características, permitir deslocamentos maiores que 

aqueles feitos à pé, dentro de uma estratégia de se elencar prioridades, acreditamos que ainda se faz 

necessário privilegiar o modal ativo que é o mais flexível, o mais natural e o mais numeroso de todos - 

a caminhada. Vemos que há diversos fatores que influenciam na decisão por se mover de maneira ativa 

e as características urbanas têm grande importância nessa tomada de decisão. Jeff Speck, em seu livro 

Cidade Caminhável (2012), elenca os dez passos para a caminhabilidade para que a caminhada seja 

proveitosa, segura, confortável e interessante, sendo eles: 

  

▪ Pôr o automóvel em seu lugar – reduzir o espaço destinado para sua circulação e 

estacionamentos em vias urbanas é essencial para se criar bairros mais caminháveis; 

▪ Mesclar os usos – o uso do solo misto traz diversidade para os bairros e faz com que a caminhada 

tenha um propósito;  

▪ Adequar os estacionamentos – as opções de estacionamento e preços para estacionar tem grande 

influência no espaço utilizado para este fim. O estacionamento gratuito nas ruas causa grande 

impacto na sociedade como um todo. A instalação de parquímetros pode trazer uma rotatividade 

maior de consumidores em um ambiente comercial pois as vagas são ocupadas por um período 

menor. Outra estratégia é reverter o dinheiro de arrecadação em melhoria das calçadas, 

instalação de mobiliário urbano, enterrar fios aéreos e até mesmo renovação de fachadas.  

▪ Deixar o sistema de transporte fluir – redes conectadas para a caminhada, o ciclismo e o 

transporte público podem contribuir para a redução do uso do automóvel. Decisões de 

planejamento de transporte público como integração entre modais, faixa de circulação 

exclusivas e melhores rotas são necessárias para que se incentive o uso do transporte público, 

lembrando ainda que cada viagem de transporte público começa e termina por deslocamento 

ativo, especialmente a caminhada.    
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▪ Proteger o pedestre – tratar o desenho urbano como ferramenta de proteção nos percursos dos 

pedestres;  

▪ Acolher as bicicletas – bairros caminháveis também podem ser convidativos para pedalar, 

tornando o carro menos necessário para deslocamentos ou mesmo vencendo distâncias maiores 

quando comparado à caminhada; 

▪ Criar bons espaços: usar ferramentas de desenho urbano para criar um equilíbrio entre 

edificações, espaços abertos e áreas livres que sejam compatíveis com a escala humana; 

▪ Plantar árvores – a arborização urbana é fundamental e colabora de diversas formas com o 

ambiente urbano trazendo benefícios para o conforto do pedestre e a habitabilidade humana, 

podendo também ser uma aliada para o sistema de drenagem urbana;  

▪ Criar faces de rua agradáveis e singulares – a paisagem das vias urbanas é um atrativo para os 

pedestres, os mantendo entretidos durante seu percurso. Speck (2012) se embasa nos estudos de 

Gehl para defender que edifícios com alturas coerentes com a escala humana torna a caminhada 

mais agradável e que o pedestre precisa tanto de perspectiva quanto de fechamento para se sentir 

acolhido e confortável.  

▪ Eleger suas prioridades – A escolha consciente com respeito a tamanho e localização de seus 

núcleos caminháveis é uma das diretrizes para não desperdiçar recursos de caminhabilidade em 

áreas que nunca atrairão pedestres como zonas estritamente industriais.  

Por fim, além de reconhecer a caminhada como meio de transporte e, consequentemente, de acesso 

à moradia, trabalho, comércios e serviços, é valido ressaltar que as pessoas também caminham sem um 

motivo utilitário, podendo caminhar para exercer alguma atividade física, ter um maior contato com a 

natureza, desestressar, entre outros motivos. Assim, vemos que, em comparação com os demais modais 

de transporte, o cidadão, ao se locomover a pé ou por meio de bicicleta, interage muito mais com o 

espaço urbano. No entanto, o cotidiano de quem circula pelas ruas de nossas cidades ainda revela uma 

série de obstáculos a serem superados.   
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2.3 Marcos Legais da Mobilidade Urbana 

 

 

Fonte: Crepop (2015) Modificado pela autora 

 

A discussão de como o sistema de transportes e a mobilidade urbana são interconectados aos 

diversos problemas ambientais e sociais está presente em diversos marcos internacionais, criados a fim 

de estabelecer diretrizes e metas para um desenvolvimento urbano sustentável e minimizar os impactos 

que a urbanização tem globalmente. Esses marcos influenciam as legislações e diretrizes nacionais, 

porém de maneira muito morosa e sem efetividade em suas implementações, como notado no documento 

da Agenda Habitat (1992), da qual o Brasil fez parte e se comprometeu a implementar, monitorar e 

avaliar os resultados do Plano Global de Ação. Contraditoriamente, foi justamente na década de 1990 
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que houve aumento das políticas de incentivos à indústria automobilística, que resultaram em cidades 

cada vez mais congestionadas, gerando grande impacto no meio ambiente, social e econômico.  

O campo de equidade6 - um dos pilares do desenvolvimento urbano sustentável – por sua vez, 

foi muito comprometido com o modelo de desenvolvimento econômico focado no transporte individual, 

pois resultou em perda significativa da capacidade do sistema de transporte público. Ao mesmo tempo, 

as cidades brasileiras se tornaram cada vez mais populosas, assim não conseguindo atender com 

qualidade e preços justos as demandas de mobilidade das classes sociais mais necessitadas. Ademais, 

foi pouco discutida no Brasil a equidade na utilização do espaço público pelos pedestres e ciclistas, que 

tem grande peso nos deslocamentos da população brasileira. O espaço que é utilizado para atender os 

veículos particulares é superior ao espaço destinado para outros tipos de transporte, e as legislações que 

estabelecem diretrizes para o transporte rodoviário são mais elaboradas que as demais.  

Percebe-se que, embora alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) trouxessem 

especificações sobre a prioridade de pedestres e os ciclistas no trânsito das cidades brasileiras, a cultura 

do transporte motorizado ainda prevalece. Segundo Vasconcelos (2019), as pessoas que se deslocam 

por modais ativos foram ignoradas pelas políticas nacionais com ausência quase absoluta de propostas 

efetivas, e constata que estas modalidades não são abordadas como forma legítima de mobilidade urbana 

que pudessem merecer inclusão de ações executivas pelo poder público. Paiva (2017) reforça que 

elementos legais que incluem o transporte não motorizado nas normativas brasileiras são muitas vezes 

desvirtuados, havendo inversão de valores e prioridades no trânsito, tendo impacto no direito à cidade. 

Um exemplo claro de como as políticas desvirtuam esse direito pode ser visto no Art. 69 do CTB: “uma 

vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar seu percurso, demorar-se ou 

parar sobre ela sem necessidade”, reforçando que no ambiente urbano deve prevalecer a fluidez e 

velocidade do automóvel.  

Nas disposições preliminares do CTB as vias terrestres são definidas como ruas, avenidas, 

logradouros, caminhos, passagens, estradas e rodovias. Ele estabelece uma via como uma superfície 

onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo esse espaço: a pista de rolamento, a calçada, 

o acostamento, ilha e canteiro central, quando existentes. No que se refere a circulação de pedestres, O 

CTB determina que esta deve ser feita pelas calçadas, porém, percebe-se que, em nossas cidades, muitos 

pedestres são obrigados a andar na pista de rolamento justamente pela falta de calçadas apropriadas para 

a circulação. A circulação de bicicletas é abordada no artigo 21, que diz que é competência dos órgãos 

e entidades executivas planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos de pedestres e de 

animais, e promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas. Porém, como já 

mencionado, gestores públicos deixaram de investir nesse modal, visto que a infraestrutura necessária 

 
6 Segundo o dicionário Michaelis, a palavra equidade pode ser definida como uma justiça natural; disposição 

para reconhecer imparcialmente o direito de cada um. Em resumo, significa reconhecer que todos precisam de 

atenção, mas não necessariamente o mesmo tipo de atenção, diferenciando o tipo de acordo com a necessidade 

de cada população.  
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para o deslocamento por bicicletas é também deficiente em várias cidades brasileiras, colocada em 

segundo plano no planejamento viário. 

Essas questões são observadas com mais ênfase quando pensamos na acessibilidade universal, 

pois passados 20 anos da aprovação da lei da acessibilidade, poucas vias receberam reformas para se 

adequarem ao uso das pessoas com mobilidade reduzida em grande parte das cidades brasileiras. 

Malatesta (2018) coloca que os desafios enfrentados no campo da mobilidade dos pedestres são 

decorrentes da responsabilidade privada das construções e manutenções das calçadas, isentando o estado 

de cuidar dessa parte do espaço público. Nesse sentido, houve pouco avanço acerca dessas legislações 

para melhorar os deslocamentos a pé: 

“[...] Enquanto a pista por onde trafegam os veículos é de total competência do 

poder público, que cobra os custos das construções e manutenção da 

população, a responsabilidade da implantação e manutenção das calçadas é 

delegada ao proprietário do lote contíguo, de acordo com padrões predefinidos. 

Assim, cabe ao poder público somente a fiscalização do cumprimento desta 

lei, mas como a fiscalização é pouco eficiente, a calçada acaba tornando-se 

terra de ninguém.” (Malatesta, 2018) 

 

Vasconcelos (2019) discorre sobre como os pedestres são considerados cidadãos de segunda 

categoria no trânsito, pois a isenção do poder público de construir e cuidar da manutenção das calçadas 

gerou uma “babel de tipos e níveis de qualidade de calçadas na cidade, muitas delas perigosas e 

desconfortáveis.”. Mesmo com  diretrizes estabelecidas sobre a padronização das calçadas em algumas 

cidades brasileiras, como é o caso de Belo Horizonte e São Paulo que possuem guias para a construção 

das calçadas, assim como atesta Malatesta (2018), há baixa fiscalização no que se refere à sua construção 

e manutenção.  

Somente em 2012 foi promulgada a Lei Federal nº 12.587, ampliando os conceitos sobre o tema 

e estabelecendo diretrizes para uma Política Nacional de Mobilidade Urbana. Dentre os principais 

objetivos da PNMU, destaca-se o reforço de algumas leis previamente estabelecidas, como a de 

acessibilidade universal; ratificação da necessidade de um desenvolvimento sustentável das cidades; a 

equidade no acesso dos cidadãos ao transporte coletivo; eficiência na prestação de serviços de transporte 

urbano ou na circulação, com o intuito de afastar os carros e atrair a mobilidade ativa e o uso do 

transporte coletivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

FIGURA 7: Hierarquia dos modais de transporte (PNMU) 

 

Fonte: ITDP, Brasil (2012)  

A lei estabelece regras e garantias, determinando que municípios com mais de 20 mil habitantes 

devam elaborar seus Planos de Mobilidade Urbana com a intenção de planejar o crescimento das cidades 

de forma ordenada, o que se considera um avanço na política do país. Antes da lei ser sancionada, apenas 

os municípios com mais de 60 mil habitantes eram obrigados pela Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano a efetuarem seus Planos de Mobilidade Urbana. Entre as principais conquistas da nova 

legislação para a criação de cidades mais sustentáveis estão: a integração dos modos de transporte não 

motorizados como parte do sistema de mobilidade urbana e a defesa da priorização desses modos e do 

transporte público coletivo (Figura 6); o estabelecimento de padrões de emissões de poluentes; a 

exigência da gestão democrática com participação social no planejamento de mobilidade urbana e 

avaliações das políticas implementadas e a integração de políticas de desenvolvimento urbano. Os 

avanços e conquistas devem ser reconhecidos, porém os desafios a serem enfrentados ainda estão 

presentes, uma vez que a lei estabelecia um prazo de 3 anos para ser implantada (até 2015), e muitas das 

cidades brasileiras ainda não efetuaram seus planos de mobilidade urbana, com seu prazo continuamente 

prorrogado.  

Ademais, outro tema pouco abordado nas legislações nacionais e municipais é o desenho 

urbano, sem definições de proporção adequada do espaço nas calçadas para os fluxos dos  pedestres7, 

bem como para o fluxo de ciclistas, prejudicando a divisão real de demanda por modal, ficando os 

deslocamentos por transporte motorizados os mais beneficiados nessas legislações (Malatesta, 2018). A 

pouca importância que os órgãos de trânsito dedicaram a mobilidade ativa é atestada também pela 

 
7 No entanto, é válido ressaltar que algumas cidades brasileiras, entre elas Belo Horizonte e São Paulo, já estão 

preocupados com o espaço destinado aos pedestres e criando materiais guias para a construção de calçadas, com 

determinações do espaço mínimo necessário para o deslocamento dos pedestres, tipos de revestimentos 

apropriados e outros fatores que são importantes para esse deslocamento.  
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sinalização de trânsito nos cruzamentos e semáforos, que foram projetados para condutores de veículos 

e não dimensionados para a escala humana.  

Diante disso, um grande esforço de intervenções políticas ainda é necessário para que as construções 

de cidades focadas nos modais não motorizados sejam efetivas e a população se sinta convidada a 

caminhar e a pedalar em conexão com suas atividades cotidianas, além de um bom desenho urbano que 

incentive, tanto esses deslocamentos, quanto a permanência nas ruas de nossas cidades.  

2.4 O desenho urbano na perspectiva dos pedestres  

“Cidades compactas, com espaços públicos priorizados para redes de 

mobilidade ativa e coletiva, assim como voltadas para a criação de áreas para 

o convívio social, são fundamentais. Para isso, o desenho urbano deve estar 

preparado para atender a esses novos valores sociais, produzindo uma 

realidade que leve em conta a escala humana em seu significado individual e 

social.” (Malatesta, 2018,p.81) 

 

Gehl (2013), em seus amplos estudos sobre os espaços públicos e a condição de vida dos 

cidadãos, argumenta que o desenho urbano foi pensado para acomodar o fluxo crescente de automóveis 

em nossas cidades, consumindo grandes áreas com a construção de novas vias e áreas de 

estacionamento. No entanto, as cidades que investiram na modificação do seu desenho urbano com o 

objetivo de melhorar a qualidade dos deslocamentos dos pedestres e ciclistas, tiveram a gama de 

atividades desenvolvidas por esses meios ampliada, reforçando a vitalidade das vias urbanas e espaços 

públicos, colaborando também para o crescimento de atividades sociais e recreação. Ele ressalta que o 

ato de caminhar nas cidades nos faz experienciar o ambiente de forma diferente, pois as caminhadas são 

feitas em velocidades baixas (média de 5km/h) aflorando nossos sentidos e a percepção do ambiente a 

nossa volta, afirmando que nosso sistema locomotor e sistemas de interpretações sensoriais estão 

adaptados ao caminhar.  

Sadik-Khan & Solomov (2018) reforçam que as ruas são espaços públicos que as pessoas 

utilizam diariamente e que, além de serem apenas espaços de deslocamento, podem proporcionar um 

maior contato com a natureza a partir de árvores e jardins nas ruas. Esse contato tem impacto positivo 

na saúde humana com o aumento da atividade física, redução da pressão arterial e melhora da saúde 

emocional e psicológica. Porém, para a boa experiência urbana é necessário que as ruas sejam seguras, 

desenhadas para velocidades mais baixas de tráfego, e incluir luminação, mobiliário urbano, além de 

fornecer ligações entre seus usos prioritários com rotas seguras e acessíveis. Entretanto, é importante 

observar que a interação ocorrida nas ruas é diferente para cada grupo de pessoas (idosos, crianças, 

mulheres, etc.) e que todos eles devem ser considerados no exercício do desenho urbano. 

O desenho urbano se refere à qualidade e à configuração física da malha viária, e a maneira 

como o ambiente urbano é construído influencia o modo como as pessoas utilizam o espaço e se 

locomovem na cidade. Um ponto importante do desenho urbano é a segurança viária que ele pode 
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proporcionar para realização de viagens a pé quando induz a redução da velocidade de tráfego dos 

veículos motorizados em uma via. Como discorre Malatesta (2018), o urbanismo modernista de Le 

Corbusier ainda exerce grande impacto em nossas cidades, concretizando o desenho urbano com 

parâmetros rodoviaristas, utilizando o traçado retilíneo como ferramenta para favorecer o desempenho 

do automóvel e vias regulamentadas para velocidades incompatíveis com o compartilhamento dos 

modais ativos no ambiente urbano. Além disso, a autora argumenta que as dimensões do leito viário 

para tráfego de veículos motorizados são desenhadas para comportar velocidades mais altas que os 

limites de velocidade estabelecidos para as vias urbanas - isso significa que dificilmente o motorista irá 

respeitar a legislação sobre velocidade exigida para aquele trecho urbano, salvo quando há radares de 

velocidade para a fiscalização, instrumentos de medidas moderadoras de tráfego ou quando o tipo de 

pavimentação das vias são de materiais trepidantes que naturalmente reduz a velocidade dos veículos 

motorizados.  

A velocidade que um veículo trafega em um ambiente urbano tem impacto direto na segurança 

dos pedestres, como podemos perceber através da curva de Ashton (Figura 7), que nos traz dados sobre 

a probabilidade de ocorrer uma lesão fatal por atropelamento.  

 

FIGURA 7: Curva de Ashton 

 

Fonte: Malatesta (2018). Modificado pela autora 

A velocidade é diretamente proporcional ao risco de fatalidade e a probabilidade de uma colisão 

resultar em morte é de 50% acima de uma velocidade média de 50km/h. É importante pontuar que essa 

medição foi feita considerando a colisão de um carro com um pedestre, sendo que se considerarmos 

veículos pesados como ônibus ou caminhões de carga - ou mesmo considerando a colisão entre um meio 

de transporte motorizado com um ciclista - a probabilidade de um atropelamento resultar em uma 

fatalidade pode ser ainda maior.  
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Estratégias para criar zonas de tráfego acalmada (traffic calming), como novo paradigma de 

segurança através do desenho urbano, vem sendo adotadas em muitas cidades do mundo. Segundo o 

manual de medidas moderadoras de tráfego produzido pela BHtrans, o conceito de traffic calming foi 

cunhado a partir de medidas introduzidas na Alemanha e na Holanda na década de 60, pois planejadores 

urbanos e engenheiros de tráfego perceberam que o bem estar da população era influenciado também 

pelas vias adjacentes às suas residências, e não apenas pela qualidade do espaço privado. Também de 

acordo com o material produzido pela Bhtrans (2020),  Traffic calming pode ser definido em um 

sentindo mais amplo, que propõe uma política geral de transporte que incentiva a mobilidade de 

pedestres, ciclistas e do transporte de massa, além de redução das velocidades dos automóveis. Em um 

sentido mais restrito, esse conceito se divide em 3 objetivos principais: reduzir os acidentes de trânsito 

e sua severidade, revitalizar as características das vias com a redução do domínio do automóvel e 

diminuir a poluição atmosférica e sonora. No geral, essas estratégias visam acomodar o tráfego de forma 

mais aceitável para o meio-ambiente, porém ele não se restringe somente à diminuição de velocidades 

dos veículos, pois leva em consideração os aspectos estéticos das vias a fim de integrá-las às demais 

funções que são desempenhadas no espaço urbano.   

Entre as medidas de moderação de tráfego para ruas mais seguras podemos encontrar elementos 

como: lombadas, almofadas atenuadoras de velocidade e também alteração do desenho e geometria da 

via com chicanas, afunilamentos, extensões de meio fio, travessia de pedestres elevadas, mini rotatórias 

e rotatórias. Na figura abaixo vemos algumas das estratégias adotadas.    

FIGURA 8: Exemplo de medidas de moderação de tráfego 

 

 
Fonte: Sadik-Khan et al. (NACTO, 2013) 

 
Recentemente, a cidade de Belo Horizonte, através da BHTrans e do programa Pedala BH, 

realizou um projeto de traffic calming denominado Zona 308, que propõe um redesenho de vias urbanas 

 
8 Zona 30 é uma iniciativa internacional criada pela União Europeia que tem como objetivo alcançar de forma 

mais eficiente a segurança viária dos usuários das vias urbanas, com finalidade de diminuir o número de feridos 

em acidentes de trânsito e torná-las mais seguras e agradáveis.  Mais informações disponíveis em: 

http://pt.30kmh.eu/the-initiative/the-text-of-the-initiative/. Acesso 19 de Novembro 2020  

http://pt.30kmh.eu/the-initiative/the-text-of-the-initiative/
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em localizações que possuem grande atividade compartilhada entre modais, incluindo o grande fluxo de 

pedestres e ciclistas. Essa estratégia tem como objetivo diminuir a largura do espaço de tráfego de 

veículos motorizados nas vias para induzir velocidades mais baixas, pois demanda uma atenção maior 

dos motoristas para se manter dentro da faixa de circulação. Além disso, essas estratégias aumentam a 

largura do passeio, priorizando a circulação do pedestre. 

O projeto foi realizado no bairro Cachoeirinha e sua escolha se deu por concentrar três escolas, 

uma igreja e um lar de acolhimento de idosos, o que resulta em diversos conflitos entre usuários dessa 

rua (crianças, idosos, adolescentes e automóveis). Ele foi realizado usando o Urbanismo Tático9 para 

testar os impactos dessa intervenção que caso venha a ser positivo, poderá ser implantada de forma 

definitiva. Foi utilizado medidas de redução de velocidade como chicanas e redução da largura do leito 

carroçavel que possibilitou o alargamento das calçadas. A rua também recebeu mobiliário temporário e 

elementos de paisagismo, além de sinalização removível. (ITDP, 2019) 

FIGURA 9: Antes de depois da Rua Simão Tamm  

 

Fonte: ITDP, 2019 

 

De acordo com Speck (2012, p.157) as faixas mais largas fazem com que os motoristas acelerem 

- “Faixas mais estreitas não são a única forma de reduzir a velocidade do tráfego. Todos os aspectos do 

ambiente construído enviam mensagens aos motoristas e muitas dizem “acelere””. Isso também foi 

observado no projeto mencionado acima, pois antes das vias mencionadas serem remodeladas com o 

projeto de Zona 30, os motoristas trafegavam por essa rua a 50km/h. A redução da velocidade é 

certamente positiva, pois em uma colisão com um carro a 30 km/h, a chance de sobrevivência do 

pedestre é de 90%, como visto na curva de Ashton.  

No Brasil, as vias são frequentemente compostas de calçadas margeando a pista de rolamento, 

diferentemente de alguns modelos de vias em cidades antigas que não possuem calçadas, chamadas de 

vias compartilhadas. Segundo Malatesta (2018), a existência de calçadas em ruas com considerável 

fluxo de veículos motorizados pode reduzir em 50% as probabilidades de atropelamento, pois em sua 

ausência o pedestre se vê obrigado a andar pelo leito viário. Outro ponto importante que a autora ressalta 

 
9 Urbanismo Tático é uma prática de intervenções urbanas de pequena escala que busca respostas rápidas a 

problemas relacionados aos espaços públicos. Ela permite experimentar mudanças na cidade por um período 

determinado para entender os impactos antes de efetivar uma mudança definitiva. 
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para a segurança dos pedestres são os pontos de travessias onde ocorre o cruzamento entre os que 

caminham e os veículos motorizados, e que todas as ruas deveriam ser dotadas de travessia de pedestres 

combinadas com estratégias de moderação de tráfego para garantir o direito a prioridade de utilização, 

como determinado no Código de Trânsito Brasileiro. 

Além de vias com calçadas segregadas, há outros tipos de vias que contribuem para o 

deslocamento seguro dos pedestres e a moderação do tráfego de automóveis, sendo elas vias ou espaços 

exclusivos para pedestres e vias compartilhadas. De acordo com o ITDP Brasil (2018), as vias exclusivas 

para os pedestres são calçadões, largos, praças e ruas permanentemente fechadas para o tráfego de 

veículos motorizados (exceto para acesso a residências locais e carga e descarga), em qual todo o espaço 

é de uso exclusivo e irrestrito do pedestre. Já as vias compartilhadas são projetadas para acomodar todos 

os usuários e reduzir drasticamente a velocidade do tráfego de veículos para a velocidade dos pedestres 

com limites estabelecidos de, no máximo, 30km/h. A pavimentação desse modelo de rua deverá ser feita 

com tipos de materiais que desestimulem a velocidade do veículo.  

Esse modelo de via permite o uso ativo do solo, estimulando várias atividades de rua, como o 

sentar, comer e interagir que podem ser adaptadas para vários momentos do dia. Para o desenho desse 

tipo de via, geralmente não são utilizadas calçadas segregadas e meio-fio. Segundo o WRI (2016), a 

adoção de vias compartilhadas na Holanda teve como consequência a redução de 50% nos acidentes 

envolvendo pedestres. A aplicação desse modelo de vias deve ser priorizada em locais próximos a 

destinos importantes como comércios, parques, acesso a transporte coletivo, etc. Porém, ela deve ser 

evitada em vias que não é viável a redução no fluxo e na velocidade veicular, bem como onde há trânsito 

significativo de veículos de carga. 

  

FIGURA 10: Antes e Depois de uma via comercial compartilhada 

 

 
Fonte: Sadik-Khan et al. (NACTO, 2013) 

 
Outro fator de extrema importância para os deslocamentos a pé se refere à qualidade física das 

calçadas, que deve ser bem equipada acomodando o uso do pedestre e do mobiliário urbano, os 

elementos paisagísticos e outros dispositivos de infraestrutura, como: postes de iluminação, semáforos, 

hidrantes, lixeiras, bancos, etc.  
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“Nas cidades caminháveis, o desenho da calçada pode incentivar a caminhada 

como oportunidade para se observar ao longo do percurso. Isso poderia ser 

exemplificado no ato de fazer compras, na parada para um café ou na prestação 

de serviços que, concatenados à caminhada, poderiam melhorar essa 

conectividade do pedestre com a rua e eliminar a necessidade do carro para a 

realização de múltiplas finalidades.” (Sadik-Khan & Solomov, 2018, p.21)  

Como discorre Malatesta (2018), o espaço destinado aos pedestres nas calçadas das vias 

brasileiras,  muitas vezes, possui larguras insuficientes e/ou deficiências em sua pavimentação e estado 

de conservação, além de conter, frequentemente, diversas obstruções que comprometem a acessibilidade 

universal. Os ambientes com calçadas deterioradas podem ser dificultadores para a locomoção de 

pessoas e contribuem para o sentimento de abandono do local, a diminuição da permanência nas ruas e 

a redução do sentimento de pertencimento. A má qualidade e obstrução das calçadas também podem 

resultar em acidentes de queda de pedestres, que tem sido desconsiderado nas estatísticas de acidentes 

de trânsito nas cidades brasileiras. 

Ademais, as dimensões das quadras também exercem influencia nos deslocamentos dos 

pedestres, e também já há um consenso na bibliografia analisada (Speck, 2012; Rodrigues et al., 2013) 

que quadras menores criam cidades melhores. Rodrigues et at. (2013) considera que quadras com valores 

inferiores a 120m tem alto potencial para a caminhabilidade, sendo que as quadras superiores a 180m 

são de baixo potencial. O tamanho das quadras tem menos a ver com a segurança do pedestre, e mais 

com a conveniência criada, com mais possibilidades de caminhos que podem ser realizados - isso pode 

encurtar os trajetos dos pedestres em seus deslocamentos cotidianos. Speck (2012) também constata que 

quadras menores também lhes fornecerão mais oportunidades para escolher entre opções de caminhos 

de acordo com as suas necessidades, o que pode significar mais oportunidades de conhecer diversos 

pontos do bairro, podendo descobrir novos atrativos que ele tem a oferecer.  

Contudo, a segurança do pedestre não pode ser desconsiderada por completo quando falamos 

sobre dimensões de quadras. As quadras curtas proporcionam uma maior segurança viária, uma vez que 

quadras maiores normalmente significa que haverá mais faixas viárias para o tráfego de veículos, que 

por sua vez tem influência nas travessias de pedestres, precisando vencer uma distância ainda maior 

para cruzar de um lado a outro do leito viário, aumentando o tempo do percurso. Outro fator que não 

pode ser ignorado é que comumente as vias com mais faixas de tráfego de veículos motorizados têm 

velocidades mais altas de circulação e um trânsito de veículos mais acentuado e que pode resultar em 

um maior nível de ruído sonoro, poluição atmosférica e conflitos entre pedestres e automóveis.  

O desenho urbano, associado à qualidade e manutenção da rede de caminhos para a mobilidade 

a pé, além de um uso do solo misto e uma cultura local que priorize os deslocamentos não motorizados 

são fatores decisivos para o incentivo ‘tydos deslocamentos quotidianos da população. Diante disso, 

diversos estudos sobre a caminhabilidade e sua relação com o desenho urbano vem sendo realizados 

como forma de entender por que as pessoas caminham ou deixam de caminhar nas cidades, com 

aplicações de metodologia de auditoria de sua infraestrutura física, atratividade e instrumentos de 
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desenho urbano. Já é bastante conhecida a ferramenta Índice de Caminhabilidade do ITDP10 Brasil que 

serviu, inclusive, de base para a criação da metodologia para a campanha Calçadas do Brasil, realizada 

pela Mobilize11 Brasil nos anos de 2012 e 2019, esta última que será utilizada no nosso estudo de caso.  

Para essa pesquisa, tomou-se como estudo de caso o bairro Jardim Canadá, no vetor Sul da RMBH, 

para analisar os conflitos existentes e as condições dos deslocamentos dos pedestres no interior do bairro.  

 

 

 

  

3. BAIRRO JARDIM CANADÁ, NOVA LIMA (MG) 
 

3.1 Histórico do bairro  

 

A região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) tem expandido sua mancha urbana para muito 

além do município-polo, gerando extensos territórios conurbados e expressivo movimento 

pendular12. A sua criação efetiva foi no ano de 1973 e desde então se transformou rapidamente, 

expandindo o número de municípios. Atualmente ela é composta por 34 municípios com uma 

extensão territorial e 9.460 km² e com população estimada em 5 milhões de habitantes, de acordo 

com a Agência RMBH.  

 

 

 

 

 

 

 
10 O ITDP (Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento) é uma organização sem fins lucrativos 

constituída nos EUA em 1985 que tem como foco a promoção do transporte sustentável e equitativo em diversos 

países do mundo.  
11 A Mobilize Brasil é um portal brasileiro de conteúdo exclusivo sobre Mobilidade Urbana Sustentável que tem 

como objetivo ser referência na geração de conteúdo acerca do tema, fomenta o debate público e influenciar as 

políticas públicas. A equipe também realiza estudos sobre a caminhabilidade nas cidades. 
12 A RMBH é composta pelos vetores Oeste, Norte Central, Norte, Leste, Sul e Sudoeste. O Vetor Sul da RMBH 

é o eixo mais recente de constituição e desenvolvimento, sendo motivada pela construção do BH Shopping na 

década de 70, este que é considerado como o marco no processo de ocupação da área sul da capital mineira. 

Consequentemente, a ocupação da zona sul de Belo Horizonte teve grande impacto no desenvolvimento de 

importantes articulações viárias como a Avenida Nossa Senhora do Carmo e a BR 040, que liga a capital ao 

estado do Rio de Janeiro e ao sudeste do estado. No entanto, como exposto por Araújo (2016) foi a partir da 

década de 90 que se observou uma grande expansão urbana nesse eixo devido ao aumento das atividades 

mineradoras da região, proliferação de centros comerciais e de serviços, bem como de áreas residenciais. 



28 
 

 

FIGURA 10: Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano 

 

 

Fonte: Agência RMBH (Disponível em www.agenciarmbh.mg.gov.br).Acessado em 16/10/2020. Destaque da 

autora para Munícipio de Nova Lima 

 

Dentro do eixo de crescimento denominado Vetor Sul13 encontramos o município de Nova Lima, cidade 

na qual se situa o estudo de caso desta pesquisa (bairro Jardim Canadá). Nova Lima é uma cidade de 

grande importância para a expansão urbana desse vetor por conta da sua extensão territorial e as 

características de migração populacional. O município tem uma ocupação peculiar e dispersa devido a 

grande concentração de terras nas mãos de mineradoras, que segundo Medonça et al. (2012) detêm cerca 

de 49% do total da área territorial do município e contribuem para a expansão urbana extensiva e 

desenvolvimento imobiliário da região.  

“Essa concentração de terras, os aspectos naturais do município, 

(clima ameno, vegetação exuberante e presença de grandes maciços 

montanhosos), aliados à expansão urbana da chamada zona sul de 

Belo Horizonte14 resultaram, a partir dos anos oitenta, e mais 

especificamente dos anos noventa, na ocupação dos loteamentos 

fechados, denominados condomínios.” (Mendonça et at, 2012, p.3) 

 

 
13 O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana (PDDI-RMBH), realizado entre os 

anos de 2009 a 2011, indica para esse vetor a promoção de centralidades que atendam à demanda do crescimento 

populacional nos loteamentos existentes ou que virão a ser implantados, sejam eles convencionais ou fechados. 

O PDDI - RMBH visa alterar as noções de distância e tempo, além de ser centrada no baixo custo ambiental, 

energético e operacional. Outro objetivo central é o de minimizar os efeitos negativos da distância entre os locais 

de moradia, convivência e trabalho que são considerados como base do processo de reordenamento territorial da 

RMBH com a proposta de criação e/ou fortalecimento de centralidades urbanas em rede e articuladas por um 

sistema de transporte mais eficiente favorecendo o transporte coletivo e meios menos agressivos 

ambientalmente. (Araújo, 2016) 
14 Caracterizada pela moradia de grupos de renda mais elevada. 

http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/
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Assim, a ocupação do vetor sul é caracterizada pela dispersão de loteamentos exclusivamente 

residenciais e cria uma dependência de comércio e serviços distantes, do uso do automóvel e com fortes 

características de movimento pendular intra-metropolitanas para realização de atividades diversas. Isso 

sobrecarrega o sistema viário e tem influência na formação de centralidades de apoio fora dos enclaves 

fechados, gerando novos polos comerciais e de prestação de serviços nas suas proximidades. Diferente 

do senso comum que a migração e alto crescimento populacional do Vetor Sul da RMBH é caracterizada 

apenas pelas elites belo-horizontinas, a realidade é mais complexa, como pontuado no artigo “A 

periferização da Riqueza na Metrópole Belo-Horizontina: Falsa Hipótese?” realizado pela escola de 

Arquitetura da UFMG e o CEDEPLAR/UFMG: 

“[...] Há de fato uma relativa periferização das elites belo-

horizontinas, que saem da capital por motivos diversos [...] que vão 

adensar os loteamentos fechados, exclusivamente residenciais. Trata-

se de uma novidade no padrão de urbanização metropolitana, não 

tanto pelo tipo de loteamento – existente desde a década de 50 –, mas 

pela ocupação como primeira residência e pela intensidade do 

processo nos últimos anos. Entretanto, longe de constituir uma 

homogeneidade absoluta, este processo é acompanhado pela chegada 

de grupos sociais de baixa renda e baixa qualificação, configurando 

uma estrutura social bastante polarizada[...] (Mendonça et al, 2012, 

p.17)” 

 
Portanto, existe também a migração de uma população de renda mais baixa na faixa de expansão 

territorial do eixo sul em busca de trabalho e moradia, além da fixação das classes médias em 

loteamentos convencionais da região. Nesse sentido, como destacado por Mendonça (2012), encontra-

se o bairro Jardim Canadá que conforma uma ilha de heterogeneidade em meio a esse processo de 

expansão urbana, tanto do ponto de vista social como do uso e ocupação do solo. 

 

A história da formação do bairro se entrelaça com a expansão do Vetor Sul da RMBH, 

mencionado anteriormente, e com a transformação socioespacial causada pelas mineradoras, detentoras 

de grandes extensões de terras no município de Nova Lima, capitalizando as suas áreas sem potencial 

de exploração minerário. Segundo Araújo (2016), a área na qual se insere o Jardim Canadá  pertencia a 

empresa St. John Del Rey Mining Company (atual Anglo Gold), tendo o loteamento sido aprovado em 

1956 pela Prefeitura de Nova Lima, como nos mostra a figura abaixo. 
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FIGURA 12: Aprovação do loteamento Jardim Canadá 

Fonte: Araújo, 2016 
 

A empresa Melhoramentos e Urbanizações S.A., criada como um braço urbanizador pela 

mineradora St. John, foi responsável pelo loteamento do Jardim Canadá. Ele ocupa uma área total de 

3.225.801m², e possui cerca 5.030 lotes com média de 360m². O bairro foi criado com a finalidade de 

atender os funcionários das minas da região e das indústrias que se instalavam a sudoeste do município. 

Em seu lançamento, era ofertado pela imobiliária Planalto um loteamento diferenciado com casas de 3 

cômodos prontas para morar, além de ruas abertas, encascalhadas, com meio-fio e infraestrutura de água 

encanada e iluminação (Araújo, 2016 apud Imobiliária Planalto). Contudo, a infraestrutura não foi 

implantada no momento do parcelamento e o bairro não teve sucesso em sua ocupação devido a sua 

distância da capital mineira (aproximadamente 15km), da sede do município de Nova Lima 

(aproximadamente 30km) e a escassez de linhas de transporte público. O principal acesso ao bairro se 

dava pela antiga BR 3, hoje a BR 040, que divide as duas partes do seu território. Ele permaneceu como 

um “loteamento fantasma” com suas ruas largas e de traçado reticulado durante décadas após o seu 

lançamento (Araújo, 2016). 

Segundo o estudo realizado pelo grupo de pesquisa Práxis (UFMG), posteriormente ao seu 

lançamento houve também um processo de construção de uma vila militar, porém este empreendimento 

também não se consolidou. Foi somente a partir da década de 80 que o Jardim Canadá começou a ser 

ocupado, primeiramente por invasões das casas que já estavam construídas, assim como alguns lotes 

que foram ocupados por uma população de renda média que dava soluções individuais de água e esgoto 

para suas habitações. Instalaram-se também às margens da rodovia usos que atendessem a circulação 

dos automóveis, como postos de gasolina, estabelecimentos para manutenção de veículos e restaurantes, 

além da ocupação industrial de pequeno porte que era favorecida pela articulação viária do bairro. Com 

a expansão do vetor Sul da RMBH, a partir da década de 90, e a consolidação dos condomínios fechados, 

o bairro começa a aumentar sua densidade populacional e começa a responder as demandas por serviços 

e comércio dessa população. A ocupação industrial também teve grande crescimento por conta de sua 

localização estratégica com a rodovia.  
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É importante ressaltar que na época de aprovação do parcelamento, apesar da Lei Federal 

6766/79  que regulamenta o parcelamento do solo ainda não ter sido promulgada, já estava em vigor o 

decreto-lei 58 que regulamentava então os parcelamentos de glebas, indicando que era obrigação do 

empreendedor as definições das ruas e as soluções de água e esgoto. Na época de sua aprovação houve 

uma negociação entre a Melhoramentos S/A e a Prefeitura de Belo Horizonte, pois o loteamento foi 

implantado na área de proteção de manancial na microbacia do Córrego Seco, que por sua vez está 

inserida na bacia do Córrego dos Fechos, importante para o abastecimento da capital mineira -, a 

negociação consistia na transmissão de 15 quadras do loteamento (aproximadamente 150.000 m²) a 

Prefeitura de Belo Horizonte em troca da construção de redes de águas pluviais e esgoto sanitário pela 

mesma, com intuito de evitar a contaminação do aquífero. No entanto, somente parte dessa infraestrutura 

foi construída de acordo com a negociação e à medida que o bairro foi sendo ocupado ficou a cargo da 

Prefeitura de Nova Lima realizar as melhorias na urbanização do bairro. (Araújo, 2016) 

É valido ressaltar que o Jardim Canadá teve seu processo de ocupação acelerado a partir dos 

anos 2000, como podemos perceber pelas figuras 13 e 14: 

 

FIGURA 13: Mapa de Ocupação 2002 

Fonte: Google Earth (2020) 
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FIGURA 14: Mapa de Ocupação 2020  

Fonte: Google Earth (2020) 

 

3.2 Caracterização do bairro 

Atualmente o bairro é considerado o principal núcleo de concentração industrial e comercial no 

município, atendendo não só a população residente, como também habitantes dos condomínios e 

loteamentos do seu entorno. Segundo Araújo (2016), a região tem aproximadamente 4,8 mil habitantes, 

sendo mais de 1,2 mil imóveis residenciais, 606 empresas comerciais, 38 prestadoras de serviços e 58 

indústrias, e gera mais de 6 mil empregos diretos, criando assim um bairro bem diversificado com 

relação ao uso e ocupação do solo, com áreas comerciais estabelecidas próximas a rodovia e muito 

próxima de área residencial e de área de interesse social, criando um ambiente heterogêneo em que se 

misturam diversas classes sociais. A coexistência de indústria, comércios e residências fazem com que 

a população residente, muitas vezes,  encontre oferta de empregos no próprio bairro, não precisando 

realizar grandes deslocamentos (Figura 15). O Jardim Canadá também possui um dos maiores 

adensamentos populacionais do município fora do centro histórico (Figura 16). 
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FIGURA 15: Mapa de Uso e Ocupação do Solo 

 
Fonte: Base Cartográfica Prefeitura de Nova Lima – Plano Diretor – Zoneamento, 2007 

 
FIGURA 16: Densidade populacional do Município de Nova Lima  

 

Fonte: Araújo (2016) 

 

Apesar do município de Nova Lima apresentar uma topografia acidentada, o bairro 

Jardim Canadá localiza-se na porção norte do Platô da Moeda em altitudes entre 1300m e 

1400m e tem características topográficas mais amenas (Figura 17) com variações máximas de 

60 m entre diferentes pontos de seu território. A topografia da região sul do bairro apresenta 

poucos desníveis, como apresentado na figura 18. 
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FIGURA 17: Curvas de Nível do Município de Nova Lima  

Fonte: Santana, 2002 

FIGURA 18: Mapa hiposométrico do bairro Jardim Canadá 

Fonte: Topographic-map.com (Disponível em: https://pt-br.topographic-

map.com/maps/gwjx/Nova-Lima/) Acesso em 26/10/2020 

 
 

 

 

https://pt-br.topographic-map.com/maps/gwjx/Nova-Lima/
https://pt-br.topographic-map.com/maps/gwjx/Nova-Lima/
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O bairro encontra-se ilhado entre reservas naturais, mineração e loteamentos fechados, 

conectados pela rodovia federal, criando uma pequena urbanidade (Figura 18). Nas proximidades do 

bairro notou-se a presença de 4 minas no seu entorno imediato, como também o loteamento Vale do Sol, 

do outro lado da rodovia BR040 e a presença de 5 condomínios fechados que tem o bairro como suporte 

para comércios e serviços. 

FIGURA 18: Caracterização do entorno 

Fonte: Google Earth – Elaborado pela autora 

Como visto anteriormente no mapa de uso e ocupação do solo, as áreas comerciais se 

concentram na porção sul do bairro, próximo à rodovia, porém não se isola a essa parte, sendo que há 

estabelecimentos comerciais e de serviços variados em outros pontos do bairro sejam eles restaurantes, 

padarias, salões de festas, assim como pequena e médias empresas. Na figura 19 observamos que há 

uma considerável quantidade de instituições religiosas dispersas pelo bairro, além do bairro ser provido 

de 5 instituições de ensino público, equipamentos públicos esportivos e algumas organizações não 

governamentais de fins culturais e educativos.  
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FIGURA 19: Mapa de equipamentos 

 Fonte: Mapa base - Práxis, UFMG (2011) Modificado pela autora  

Com relação a oferta de transportes públicos, o bairro é servido por 3 linhas municipais ofertadas 

pela Via Ouro Coletivos, sendo elas a 019 (Nova Lima / Jardim Canadá) que circula pelo interior do 

bairro, passando pelo BH Shopping, a 014 (Nova Lima / Jardim Canadá / Água Limpa) que liga o Jardim 

Canadá ao bairro Vale do Sol e alguns condomínios da região e a 011(Nova Lima / Alphaville) que 

passa apenas pela Av. Toronto - marginal da rodovia. Com relação aos transportes metropolitanos, o 

bairro é servido por outras oito linhas de ônibus: 3911 (Jd Canadá II / BH Shopping), 3910 (Belo 

Horizonte / Jardim Canadá II), 3942 (Casa Branca / BH – via Serra do Rola Moça), 3900 (Retiro das 

Pedras / Belo Horizonte – via Jardim Canadá I), 3901 (retiro das Pedras / Cidade Indústrial – Via Canadá 

I), sendo que as linhas 3933 (Morro do Chapéu / Belo Horizonte), 3938 (Pasárgada / Belo Horizonte), 

3947 (Alphaville/Belo Horizonte) passam apenas pela BR 040. Apesar de uma boa quantidade de linhas 

de ônibus servindo o bairro, podemos perceber pela figura 20 que as rotas são similares e com paradas 

de concentradas na região próximo à rodovia.   
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FIGURA 20: ROTAS E PARADAS DE ÔNIBUS DO BAIRRO 

Fonte: Mapa base - Práxis, UFMG (2011) Modificado pela autora  

 

No que diz respeito a caracterização viária (Figura 21), o bairro possui traçado retilínio, com 

faixas de rolamento largas, em projeto urbano que favorece o deslocamento por transporte motorizado. 

Já as quadras tem dimensões médias de 210m por 65m com inserções intercaladas pelo bairro. O seu 

principal acesso se dá pela rodovia BR 040, no sentido Rio de Janeiro, com 2 avenidas de ligação arterial: 

a Av. Toronto, que margeia a rodovia, e a Av. Montreal, que liga o bairro ao parque estadual Serra do 

Rola Moça e à estrada para o distrito de Casa Branca.  
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FIGURA 21: HIERARQUIZAÇÃO VIÁRIA 

Fonte: Mapa base - Práxis, UFMG (2011) Modificado pela autora  

Com o aumento populacional do Vetor Sul da RMBH, o bairro foi muito impactado e começa a 

enfrentar problemas relacionados à mobilidade urbana, com o aumento do tráfego de veículos em sua 

porção sul e com áreas livres que passaram a ser utilizadas para estacionamento. É valido ressaltar que 

a falta de infraestrutura adequada para circulação de pedestres e ciclistas afeta, principalmente, a 

população residente, pois os moradores dos condomínios fechados que utilizam o bairro para suprir suas 

demandas de comércio e serviços têm um padrão de deslocamento diferente, utilizando o automóvel 

como principal meio de locomoção. Como destacado por Bhering (2015) em pesquisa denominada 

“Condomínios fechados: os espaços da segregação e novas configurações do urbano”, enquanto os 

moradores de renda mais elevada, que possuem residência nos condomínios fechados do entorno 

imediato (Retiro das Pedras e Serra dos Manacás), fazem 91,7% dos seus deslocamentos por meio de 

automóvel particular, no Jardim Canadá os deslocamentos feitos de automóvel particular representam 

apenas 12% do total, sendo que os deslocamentos dos moradores do bairro são realizados 

predominantemente por modais ativos (a pé ou de bicicleta – 62%).  
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Nas cartografias realizadas pelo programa de Desenvolvimento Sustentável e 

Empreendedorismo Social no Jardim Canadá – Deseja.ca15(Figura 22), é notável que a maior parte da 

circulação de automóveis se dá na porção sul do bairro, onde há uma maior concentração de 

estabelecimentos comercias, já o fluxo de caminhões se encontram nas principais vias coletoras, pois 

existem diversas lojas de materiais de construção nessas vias, bem como a circulação desse tipo de 

veículo também está presente na zona industrial do bairro. Com relação aos deslocamentos dos 

pedestres, estes se concentram na região sul do bairro, com características topográficas mais amenas e 

pelo dinamismo da região com forte presença de estabelecimentos comerciais e de serviços.  

 

FIGURA 22: FLUXOS POR MODAIS NO JARDIM CANADÁ 

 

 

 
Fonte: Mapeamentos Deseja.ca (2014) 

 
15 Deseja.ca (Desenvolvimento Sustentável e Empreendedorismo Social no Jardim Canadá) é um projeto de 

extensão que tem como parceiros a EA da UFMG e a Prefeitura de Nova Lima. O grupo tem como objetivo a 

melhoria da qualidade de vida e a diminuição da pobreza no Jardim Canadá, com capacitação da população 

residente em empreendedorismo social, com foco na inclusão produtiva via economia criativa e solidária. 

(https://sites.arq.ufmg.br/acr/extensao/programas/deseja-ca_desenvolvimento-sustentavel-e-empreendedorismo-

social-no-jardim-canada/) 
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Na figura 22, temos o mapeamento da população atendida pelo CRAS16 que confirma que os 

deslocamentos realizados têm como destino a porção sul do bairro, evidenciados no mapeamento 

anterior.  

FIGURA 23: FLUXOS POR MODAIS NO JARDIM CANADÁ 

 

Fonte: Mapeamentos Deseja.ca (2014) 
 

Dados da pesquisa de Origem-Destino, realizada em 2012, demonstram que 64% da população 

residente têm seus deslocamentos cotidianos realizados dentro do próprio bairro e como já supracitados 

nesse texto, esses são predominantemente feitos a pé ou por bicicletas. A diversidade de usos do bairro 

contribui para que a população residente não precise fazer grandes deslocamentos para encontrar 

comércios e serviços que atendam suas necessidades, bem como a os deslocamentos feitos para trabalho, 

escola, lazer. Entretanto, a falta de infraestrutura adequada de calçadas ou mesmo a obstrução da faixa 

livre de circulação de pedestres por automóveis em frente a alguns estabelecimentos comerciais obrigam 

 
16 CRAS – Centro de Referência de Assistência Social  
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as pessoas que se deslocam a pé a se deslocar pelo leito carroçável, disputando o espaço com os veículos 

motorizados que circulam nessas ruas.  

FIGURA 24: PEDESTRES NO LEITO CARROÇAVEL 

Fonte: Acervo da autora (2020) 

 
Como muitos municípios brasileiros, a cidade de Nova Lima também estabelece em seu Código 

de Obras (Lei Municipal 1584 de 1998) que a responsabilidade da construção e manutenção das calçadas 

são do proprietário do lote. A seção VI da referida lei municipal trata dos passeios e dos fechamentos 

do terreno, estabelecendo em seu artigo 49 que: “Os terrenos, com ou sem edificações, situados em 

logradouros públicos providos de pavimentação, serão obrigatoriamente dotados de passeio”, 

estabelecendo também diretrizes gerais para a construção dos mesmos, como: desníveis apropriados 

para escoamento de águas pluviais (de 3% a 5%), rebaixos dos meios-fios com máximo de 3m de 

comprimento e 0,5 m de largura e que a pavimentação dos passeios não poderá apresentar degraus ou 

outras saliências que impeçam o tráfego normal dos pedestres. Porém, no quesito material, o código de 

obras é vago e estabelece somente que este deve ser antiderrapante, sem especificações sobre qual o tipo 

de material que poderá ser utilizado ou padronizações definidas. Em 2020, foi aprovado o decreto 10.252 

considerando que, para a obtenção do Habite-se pela Prefeitura, os passeios devem estar concluídos em 

toda a testada dos terrenos situados em logradouros públicos providos de pavimentação e meio-fio, 

assim como não podem apresentar saliências, plantas ornamentais, objetos decorativos e demais 

equipamentos de uso particular que impeçam o tráfego dos pedestres, além disso os passeios deverão 

ter larguras mínimas de 1,2m não sendo permitido o plantio de grama nesse espaço.  
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O bairro segue as leis estabelecidas no Código de Posturas do município, no qual em seu capítulo 

3, artigo 31, inciso VII, proíbe: “Ocupar ou utilizar os logradouros públicos, inclusive passeios, com 

exposição de mercadorias, mercadorias a guardar, veículos em qualquer situação e principalmente 

em/ou para reparos”. Ainda com relação a utilização das calçadas, fica definido que é permitida a 

ocupação com mesas e cadeiras por estabelecimentos comerciais contanto que a faixa livre de circulação 

(passeio) tenha largura de 2m. Fica estabelecido nessa mesma lei que o ajardinamento e a arborização 

das praças e vias públicas serão atribuições exclusivas da prefeitura.  

No entanto, as calçadas são espaços públicos de uso coletivo e a responsabilidade de construção 

e manutenção destas pelo proprietário do lote causa grandes desigualdades no Jardim Canadá, com 

condições diversas em relação a qualidades das calçadas no bairro.  

Nas áreas dentro do zoneamento industrial do bairro, percebemos através da figura 25 que 

alguns trechos de calçadas não tem uma regularidade no tipo de pavimentação ou mesmo no nivelamento 

do piso, assim como a falta de continuidade devido a lotes vazios sem infraestrutura de passeios para os 

pedestres. É notável também a arborização insuficiente e a falta de sinalização voltadas ao pedestre ou 

mesmo de mobiliário urbano que dê suporte as pessoas que caminham por esse trecho. A pouca 

variedade de comércios e serviços mostram que esse ambiente é pouco atrativo para o deslocamento dos 

pedestres, e como visto anteriormente nos mapeamentos inseridos nessse trabalho, a área não tem um 

fluxo de pedestres considerável. 

 

FIGURA 25: CALÇADAS NA AV. CANADÁ DENTRO DO ZONEAMENTO INDUSTRIAL  

Fonte: Acervo da autora (2020) 
 

A mesma avenida possui trecho que entram dentro do zoneamento residencial do bairro, esta 

área também não possui um fluxo de pedestres considerável devido a falta de diversidade dos usos. As 

calçadas nessa parte do bairro, muitas vezes, não possui passeio pavimentado para o pedestre como 
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podemos observar pela figura 26, bem como a falta de mobiliário urbano e sinalização voltadas para o 

pedestres também se mostram deficientes nessa porção do bairro.  

 

FIGURA 26: CALÇADAS NA AV. CANADÁ DENTRO DO ZONEAMENTO RESIDENCIAL 

Fonte: Acervo da autora (2020) 

 
Na zona de interesse social do bairro, encontramos calçadas com larguras insuficientes para a 

circulação dos pedestres e obstruídas pelo posteamento. Além disso as calçadas não possuem 

regularidade no tipo de pavimentação, com desníveis que dificultam o deslocamento pelas calçadas 

nessa região do bairro.  

FIGURA 27: CALÇADAS NA AV. QUEBEC (ZEIS) 

 Fonte: Acervo da autora (2020) 

Como vimos, alguns problemas em relação as calçadas se repetem por todo o bairro. No entanto, 

algumas áreas do bairro se mostram mais conflituosas. Nesse estudo elegemos para analisar com  mais 

detalhes as condições das calçadas na parte que existe uma grande diversidade de usos (Figura 29), com 

forte presença de estabelecimentos comericias pois estes são pólos geradores de fluxo. O trecho 
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analisado é compreendido pela Rua Toronto, Av. Mississipi, Rua Paraíso, Rua Princesa Elizabeth e a 

Rua Natal, como evidenciados pelos mapeamentos do Deseja.ca (2014), nessa porção do bairro que se 

encontra o maior fluxo de pedestres e automóveis, assim sendo ponto de maior conflito entre os dois. 

  

FIGURA 28: LOCALIZAÇÃO DO TRECHO ANALISADO  

 

 

Fonte: Mapa base - Práxis, UFMG (2011). Modificado pela autora  
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FIGURA 29: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO TRECHO ANALISADO  

Base cartográfica: Mapa cadastral – PNL / Fonte: Levantamento de campo realizado pela autora  

Localizado dentro da área que corresponde ao zoneamento comercial, o trecho de estudo analisado 

é considerado uma importante centralidade com grande diversidade de comércios e serviços que atende 

principalmente a população residente no bairro.  

Foi analisado uma extensão total de 1.1 km. Na rua Toronto, foi analisado um segmento de dois 

quarteirões tendo em média 70m de comprimento cada. Na Avenida Mississipi, foi analidado as duas 

faces de quadra que tem comprimento de 200m de extensão cada. Já as ruas Paraíso e Princesa Elizabeth, 

foram analisados duas faces de quadra com extensão média de 70m cada. A Rua Natal foi analisada por 

completo, contemplando 4 segmentos de quarteirões, com extensão total de aproximadamente 540 m, 

com quarteirões variando entre 200m, 140m e 70m de extensão.   

O trecho apresenta características homogêneas e destacamos algumas características gerais da via 

abaixo:  

Declividade: O trecho analisado é relativamente plano, com ruas apresentando declividades médias 

de 1%17.  

Perfil das vias: As ruas desse trecho são todas compostas por calçadas e pistas de rolamento. Apesar 

de algumas delas apresentar características de vias coletoras, elas são consideradas como vias locais 

pelo município de Nova Lima - sendo assim, o limite de velocidade máximo estabelecido nesse trecho 

é de 30km/h. 

Áreas de estacionamento: Observou-se que é permitido estacionar na maior parte do trecho 

analisado.  

 
17 Graças à precariedade de dados topográficos sobre o bairro, tomou-se como referência o desnível de 5m entre 

o início e o final da da Rua Natal que tem aproximadamente 500m de extensão. 
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Sinalização viária: Em todo trecho percorrido observa-se a falta de sinalização voltada para os 

pedestres, salvo no ponto de ônibus localizado na Rua Natal, que contém informações dos horários de 

ônibus que atendem aquela região. Entretanto, a sinalização vertical do trecho percorrido se mostra de 

certa forma satisfatória, com indicações de onde é proibido estacionar ou sentido dos fluxos de veículos. 

Observou-se que não há sinalização para área de carga e descarga e poucas vagas de estacionamento 

destinado a deficientes físicos. É válido destacar que o bairro não possui nenhum semáforo, porém em 

algumas vias de alto fluxo de carros e pedestres, acredita-se que isso poderia contribuir para o 

ordenamento do trânsito e a segurança dos pedestres.  

Transporte público: A área compreendida nesse estudo de caso é atendida pelas linhas de ônibus 

municipais e metropolitanos e possui duas paradas de ônibus localizadas na Rua Natal e na Rua Paraíso.  

 

3.3 Diagnóstico do bairro  

 

3.3.1 Metodologia Mobilize Brasil 

Analisaremos as condições das calçadas nos trechos com maior fluxo de pedestres no bairro, de 

acordo com a metodologia da campanha Calçadas do Brasil. A metodologia foi desenvolvida para 

possibilitar uma avaliação da qualidade das calçadas nas cidades brasileiras realizada pela Mobilize 

Brasil18, instituição não governamental de Mobilidade Urbana Sustentável. A campanha teve 

colaboração técnica de vários estudiosos da área de mobilidade sustentável, destacando-se o ITDP19, 

Meli Malatesta20 e o Instituto Mobilidade Verde21 para o desenvolvimento da ferramenta de avaliação.   

A metodologia foi baseada em diversos estudos referentes à caminhabilidade, entre eles o Índice 

de Caminhabilidade do ITDP Brasil. A avaliação é feita através de pontuações entre 0 e 10 para 13 

indicadores diferentes, que estão inclusos dentro de 4 categorias principais:  

Acessibilidade: Avalia-se 5 indicadores - a regularidade do piso considerando o conforto e/ou 

fácil circulação com cadeiras de rodas; a largura total da faixa livre que, em qualquer situação, deve ter 

no mínimo 1,2m de largura; a inclinação transversal da calçada que deve ser de máximo 2%, ou seja, a 

calçada deve ser quase plana; barreiras e obstáculos que contemplam mobiliário urbano, postes em 

excesso, degraus, ocupação indevida pelo comércio e outras intervenções que dificultem a passagem de 

pessoas e rampas de acessibilidade nas esquinas de acordo com a NBR 9050. 

 
18 A Mobilize Brasil é um portal fundado em 2011, uma iniciativa da Associação Abopuru. Ele reúne dados e 

estudos sobre Mobilidade Urbana Sustentável que visa influenciar políticas públicas acerca do tema. O site é 

idealizador da campanha Calçadas do Brasil, com duas edições realizadas (2011 e 2019).  
19 Organização sem fins lucrativos fundada em 1985 nos Estados Unidos cuja sede se encontra em Nova York e 

que tem como principal missão a promoção do transporte sustentável e igualitário em diversos países do mundo. 
20 Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAU USP e profissional da Companhia de Engenharia de Tráfego 

de São Paulo (CET-SP). 
21 O Instituto Mobilidade Verde foi fundado por Lincoln Paiva e é pioneiro no estudo e implantação do conceito 

de urbanismo caminhável nas cidades brasileiras  
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Sinalização para pedestres: Avalia-se 3 indicadores - faixa de pedestres, semáforos de 

pedestres e mapas e placas de orientação.  

Conforto para quem caminha: Avalia-se 4 indicadores - ruídos, poluição atmosférica, 

arborização e mobiliário de apoio ao pedestre.  

Segurança para o pedestre: Essa avaliação tem como intuito verificar a velocidade e 

intensidade do tráfego de veículos considerando a sensação de segurança do local. Para esse indicador, 

também analisaremos a iluminação da via local voltada para o pedestre.  

A escolha dessa metodologia se deu pela facilidade e abrangência de critérios da avaliação. 

Inicialmente, para esta pesquisa, foi utilizado o Índice de Caminhabilidade do ITDP, porém a ferramenta 

continha algumas limitações, como a não aferição de mobiliário urbano ou arborização que são 

problemas recorrentes no bairro de estudo. No entanto, a aferição de fluxo de pedestres e iluminação 

das vias, que não estão presentes na metodologia do Mobilize, mas que fazem parte da metodologia do 

ITDP, foram incorporadas para a análise das ruas escolhidas. 

Para cada indicador diferente, a ferramenta tem notas de referência com descrições do que e 

fotografias demonstrando o que seria uma calçada com nota 0, nota 5 e nota 10, que serve como base 

para avaliar a condição de uma calçada. Como exemplo descreveremos as notas de referências com 

relação ao indicador sobre regularidade do piso:  

Nota 0 : Completamente destruída, repleta de buracos, blocos e pedras soltas que “empurram” 

o pedestre para a rua.  

Nota 5: Com frestas, além de algumas falhas no pavimento. 

Nota 10: Nivelada, sem imperfeições e dotada de piso tátil.  

Essas descrições, estão presentes em todos os indicadores e conjuntamente com as fotografias, 

servem como base para a avaliação das calçadas.   

 

FIGURA 30: FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO MOBILIZE BRASIL 

Fonte: Mobilize Brasil, 2019 
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3.3.2 Análise das ruas selecionadas 

 

1) Rua Toronto: 

 

 
Fonte: Mapa base - Práxis, UFMG (2011). Modificado pela autora  

Para a aplicação da metodologia, foi considerado o trecho dos imóveis localizados entre a 

numeração 1378 e 1490. Foram registrados, em levantamento de campo, um fluxo superior a 150 

pedestres durante um período de 15 minutos em dois dias diferentes, realizados em uma quinta-feira 

(28/10) no horário do almoço (12:40 - 12:55) e sábado no período da manhã (10:53 - 11:03).  
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Aplicação da metodologia no trecho analisado: 

 

Volume de Tráfego de veículos Horário da Avaliação 

Intenso 12:40 

Categoria Indicadores Nota 

Acessibili

dade 

Regularidade do Piso 4 

Largura Total e Largura da 

faixa livre 5 

Inclinação Transversal da 

Calçada 7 

Barreiras e Obstáculos 6 

Rampas de Acessibilidade 1 

Média da Categoria 4,6 

Sinalizaçã

o para 

pedestres 

Faixa de pedestres 7 

Semáforos de pedestres 0 

Mapas e placas de orientação 0 

Média da Categoria 2,333333333 

Conforto 

para 

quem 

caminha 

Ruído Urbano 5 

Poluição Atmosférica 4 

Existência de Mobiliário 

urbano e praças 4 

Arborização e Paisagismo 3 

Média da Categoria 4 

Segurança Segurança 6 

Média Geral 4,233333333 

  
 

Acessibilidade: A calçada em si 

 

Calçada predominantemente pavimentada por material de concreto “varrido”. Em partes do 

trecho analisado a calçada apresenta trincas e desníveis que dificultam a circulação de pessoas com 

mobilidade reduzida ou cadeirantes, como nos mostra a figura 31. Foi observado que a praça, nessa parte 

da rua, não dispõe de calçadas como observado na figura 32. Foi encontrado apenas um trecho de calçada 

que dispõe de um piso regular e bom estado de conservação (Figura 33).  
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A largura da faixa livre de circulação é irregular, variando ao longo do trecho, mas apresentando 

larguras médias de 4m. Em uma face de quadra analisada, a largura da faixa livre em um trecho é inferior 

a 1.2m, mínimo permitido para passeios em vias públicas de acordo com a legislação de Nova Lima. 

Esse trecho também possui obstruções por placas de sinalização vertical (Figura 34). Outro ponto 

observado foi que parte das calçadas analisadas foram dominadas por estacionamentos para os 

consumidores dos estabelecimentos comerciais, causando um conflito entre pedestres e automóveis na 

entrada e saída das vagas de estacionamento. 

No geral, as calçadas apresentam inclinações transversais que aparentam ser quase planas. Foi 

observado em poucos trechos uma inclinação mais acentuada devido à criação de rampa de acesso para 

estacionamentos de estabelecimentos comerciais. O trecho apresenta pouca obstrução nas calçadas, com 

exceção da face de quadra localizada atrás das vagas de estacionamento, que contém postes com 

sinalizações verticais que causam obstrução na calçada, que já tem faixa livre de largura insuficiente 

(Figura 34).  

 
FIGURA 31: PISO COM TRINCAS NA PAVIMENTAÇÃO  

  

 
Foto da Autora – Outubro, 2020 

 

FIGURA 32: PRAÇA SEM CONTINUIDADE DE CALÇADA  

Foto da Autora – Outubro, 2020 
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FIGURA 33: CALÇADA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO  

Foto da Autora – Outubro, 2020 
 

FIGURA 34: CALÇADA COM OBSTRUÇÕES 

 

Foto da Autora – Outubro, 2020 

Sinalização para pedestres: 

 

São encontradas faixas de pedestres na maior parte das esquinas do trecho analisado, porém a 

baixa pontuação dessa categoria se dá pela falta de semáforos para travessia de pedestres e mapas e 

placas de orientação.   
 

Conforto para quem caminha: 

 

Para aferição do ruído urbano foi utilizado o aplicativo Decibelímetro. O trecho apresentou ruído 

acima de 70dB, alcançando níveis de 80 dB devido à sua proximidade com a rodovia, à via arterial e o 

fluxo de caminhões nessa parte do bairro. Como o trecho está muito próximo a vias com alto fluxo de 

veículos com motor a diesel, percebe-se também um forte desconforto para o pedestre graças aos 

poluentes emitidos pela queima desse tipo de combustível. 
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Apesar da existência de uma praça pública no trecho analisado, esta não possui acesso para 

pessoas com mobilidade reduzida e é mantida por empresa privada. Na praça encontramos um ponto de 

ônibus localizado na face da via arterial (Rua Paniop) e os bancos dispostos na praça são utilizadas pelos 

usuários de transporte coletivo, além dos trabalhadores das empresas localizadas no entorno imediato 

(Figura 32). Em outras calçadas analisadas não há mobiliário urbano voltado para os pedestres. 

Foi observada a presença de uma única árvore nas calçadas analisadas. Há a presença de 

arborização dentro dos limites do lote particular ocupado por um restaurante – que tem apenas entradas 

de serviço voltados para essa rua -, porém nessa face de quadra há um trecho de calçada que possui 

larguras insuficientes para a circulação dos pedestres como visto na figura 34.  

 

Segurança 

 

Observou-se que o trânsito nesse local é relativamente desordenado pela falta de semaforização, 

entrada e saída constante de veículos dos estabelecimentos comerciais. Porém, o limite máximo de 

velocidade permitido para essa via é de 30km/h, minimizando os impactos de acidentes com os 

pedestres. Em relação à segurança pública, a iluminação para o pedestre se mostra insuficiente, uma vez 

que não foram encontrados nenhum ponto de iluminação voltado para o pedestre.  

A média geral desse trecho analisado ficou com pontuação 4.2, implicando que há melhorias 

que podem ser feitas para a qualidade do ambiente para a circulação dos pedestres. Em suma, os trechos 

de calçadas analisados receberam uma pontuação baixa devido à falta de acessibilidade para pessoas 

com mobilidade reduzida e cadeirantes, como também as pontuações que se referem a falta de 

arborização e paisagismo da rua. A presença de mais arborização nesse trecho poderia contribuir para 

minimizar os impactos de ruídos e poluição atmosférica, além de tornar o ambiente da rua mais 

agradável visualmente e gerar mais conforto para a permanência de pessoas em seu ambiente.  

 

2) Avenida Mississipi: 

Fonte: Mapa base - Práxis, UFMG (2011). Modificado pela autora 
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Para a aplicação da metodologia, foi considerado o trecho dos imóveis localizados entre a 

numeração 72 e 180. A avenida possui fluxo de caminhões provocado pela existência de algumas lojas 

de materiais de construção. A circulação de pedestre é moderada, registrando um fluxo entre 50 - 60 

pedestres durante um período de 15 minutos em dois dias diferentes, realizados em uma quinta-feira 

(28/10) no horário de almoço (13:00-13:15) e no sábado no período da manhã (11:05 – 11:20).  

 

Aplicação da metodologia no trecho analisado: 

 

Volume de Tráfego de veículos Horário da Avaliação 

Moderado 13:00 

Categoria Indicadores Nota 

Acessibili

dade 

Regularidade do Piso 4 

Largura Total e Largura da 

faixa livre 5 

Inclinação Transversal da 

Calçada 7 

Barreiras e Obstáculos 5 

Rampas de Acessibilidade 1 

Média da Categoria 4,4 

Sinalizaçã

o para 

pedestres 

Faixa de pedestres 2 

Semáforos de pedestres 0 

Mapas e placas de orientação 0 

Média da Categoria 0,666666667 

Conforto 

para 

quem 

caminha 

Ruído Urbano 6 

Poluição Atmosférica 5 

Existência de Mobiliário 

urbano e praças 2 

Arborização e Paisagismo 3 

Média da Categoria 4 

Segurança Segurança 6 

Média Geral 3,766666667 
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Acessibilidade: A calçada em si 
 

Calçada predominantemente pavimentada por material de concreto “varrido”. Em partes do 

trecho analisado a calçada apresenta trincas e irregularidades devido a rampa de acesso para automóveis 

que dificulta a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida (Figura 35). Em uma face de quadra foi 

observado que a maior parte das calçadas possuem trechos com irregularidades no piso e que os 

pedestres evitam realizar seus deslocamentos por ali, preferindo se locomover pelo leito viário (Figura 

36). Porém, foi observado que a partir do ponto que uma face de quadra apresenta sua calçada com 

pavimentação adequada e confortável para os pedestres, estes passam a se deslocar por ela.    

A largura da faixa livre de circulação é irregular, variando ao longo do comprimento das 

quadras. Uma face da quadra possui passeios mais estreitos, com trechos inferiores a 1.2m de passeio, 

enquanto na outra face da quadra há um trecho com larguras superiores a 4m (Figura 35), com 100m de 

extensão até a esquina com a Rua Paraíso.  

No geral, as calçadas apresentam inclinações transversais que aparentam ser quase planas, 

porém, com a irregularidade do piso, o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes 

ou pessoas com carrinho de bebê fica muito comprometido.   

 

O trecho apresenta pouca obstrução nas calçadas; no entanto, foram encontrados posteamentos 

na faixa livre de circulação e carros estacionados em frente a estabelecimentos comerciais que diminuem 

a largura do passeio. Apenas uma esquina possui rampas de acessibilidade e se encontra em mal estado 

de conservação (Figura 38).   

 

FIGURA 35: CALÇADA COM IRREGULARIDADE NO PISO 

 
Foto da Autora – Outubro, 2020 
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FIGURA 36: CALÇADA COM VEÍCULOS ESTACIONADOS 

 

Foto da Autora – Outubro, 2020 
 

FIGURA 37: RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM MÁS CONDIÇÕES 

Foto da Autora – Outubro, 2020 

 

FIGURA 38: A CALÇADA COM LARGURAS SUPERIORES A 4M 

 

Foto da Autora – Outubro, 2020 



56 
 

Sinalização para pedestres: 

 

Somente em uma esquina da rua é encontrada faixa de travessias de pedestres. Outro ponto a 

ressaltar quanto à faixa de pedestres é o comprimento das faces de quadras analisadas, com 200m de 

comprimento e sem nenhuma travessia de pedestres na parte intermediária da quadra. De acordo com o 

artigo 69 do CTB, o pedestre que não encontrar uma faixa de travessia em uma distância de 50m, o 

pedestre poderá atravessar em sentido perpendicular ao do seu eixo. O trecho não possui nenhum 

semáforo para pedestres e não foi encontrada nenhuma placa de orientação para o pedestre no trecho 

analisado.  

 
Conforto para quem caminha: 

 

Para aferição do ruído urbano foi utilizado o aplicativo Decibelímetro. Assim como na via 

anterior, o trecho apresentou ruído acima de 70dB, alcançando níveis de 80 dB devido à sua proximidade 

com a rodovia, à via arterial e o fluxo de caminhões nessa parte do bairro. A poluição atmosférica nesse 

trecho recebeu uma pontuação média devido ao fluxo de caminhões existentes nessa rua e à proximidade 

com vias arteriais e rodovia. A rua possui apenas uma lixeira e não foi encontrado nenhum outro 

mobiliário urbano de apoio para o pedestre.  

Foi observada a presença de três arvores no trecho analisado, porém essas não são suficientes 

para sombrear o caminho dos pedestres e estão localizadas próximas as edificações.  
 

Segurança 

 

Observou-se que o trânsito nesse local é relativamente desordenado, com motoristas circulando 

fora de sua faixa devido ao estacionamento de caminhões em alguns pontos da rua, comprometendo a 

segurança viária. Assim como na rua analisada anteriormente, não foi encontrado nenhum dispositivo 

de iluminação específico para o pedestre.  

 

A média geral também ficou abaixo de 5, recebendo pontuação 3.8. Isso indica que a melhoria 

dos passeios é de grande importância para essa rua. Assim como na Rua Toronto, a baixa avaliação 

dessa rua é atribuída à falta de acessibilidade, assim como à falta de arborização, paisagismo e mobiliário 

urbano.  
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3) Rua Paraíso: 

 

 

Fonte: Mapa base - Práxis, UFMG (2011). Modificado pela autora  

 

Para a aplicação da metodologia, foi considerado apenas um trecho da rua com comprimento 

total de 70m. Essa rua é predominantemente ocupada por galpões e não se torna muito atrativa para o 

pedestre. A circulação de pedestres é leve neste trecho, registrando um fluxo entre 30-40 pedestres 

durante um período de 15 minutos em dois dias diferentes, realizados em uma quinta-feira (28/10) no 

horário do almoço (13:15-13:30) e sábado (14/11) no período da manhã (10:50 – 11:05).  

 

 

 



58 
 

Aplicação da Metodologia: 

 

Volume de Tráfego Horário da Avaliação 

Moderado 13:15 

Categoria Indicadores Nota 

Acessibili

dade 

Regularidade do Piso 5 

Largura Total e Largura da 

faixa livre 6 

Inclinação Transversal da 

Calçada 8 

Barreiras e Obstáculos 4 

Rampas de Acessibilidade 0 

Média da Categoria 4,6 

Sinalizaçã

o para 

pedestres 

Faixa de pedestres 5 

Semáforos de pedestres 0 

Mapas e placas de orientação 0 

Média da Categoria 1,666666667 

Conforto 

para 

quem 

caminha 

Ruído Urbano 7 

Poluição Atmosférica 7 

Existência de Mobiliário 

urbano e praças 5 

Arborização e Paisagismo 4 

Média da Categoria 5,75 

Segurança Segurança 8 

Média Geral 5,004166667 

 

 

Acessibilidade: A calçada em si 

 

Calçada predominantemente pavimentada por material de concreto “varrido”. Em partes do 

trecho analisado a calçada apresenta trincas e sobressalências devido à superficialidade da raiz da árvore 

existente (Figura 39) 

A largura da faixa livre de circulação é irregular, variando ao longo do comprimento das 

quadras. Parte da calçada de uma face de quadra dessa rua possui passeio mais estreito, com trechos 



59 
 

inferiores a 1,2m de passeio, enquanto na outra face de quadra dessa rua há um trecho com larguras 

medidno entre 2,4m e 2,8m (Figura 41).   

No geral, as calçadas apresentam inclinações transversais que aparentam ser quase planas e não 

há nenhum ponto de acessibilidade nas esquinas analisadas.  

O trecho apresenta pouca obstrução nas calçadas, no entanto foi observado a presença de uma 

árvore no meio do passeio e uma tampa de boca de lobo danificada (Figura 40), obstruindo a passagem.  

 
FIGURA 39: SOERGUIMENTO DA CALÇADA   

 

 
Foto da Autora – Outubro, 2020 

FIGURA 40: OBSTRUÇÃO DA FAIXA LIVRE DE CIIRCULAÇÃO   

 

Foto da Autora – Outubro, 2020 
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FIGURA 41: CALÇADA COM LARGURA DE 2,80m 

 

 Foto da Autora – Outubro, 2020 

Sinalização para pedestres: 

 

Somente em uma esquina da rua é encontrada faixa de travessias de pedestres. O trecho não 

possui nenhum semáforo para pedestres e não foi encontrada nenhuma placa de orientação para o 

pedestre no trecho analisado.  

 

Conforto para quem caminha: 

 

Para aferição do ruído urbano foi utilizado o aplicativo Decibelímetro. Trecho com ruído urbano 

mais baixo, ficando em torno de 50-60dB. A poluição atmosférica nesse trecho recebeu uma pontuação 

média devido ao fluxo de caminhões existentes nessa rua e a proximidade com vias arteriais e rodovia. 

A rua possui apenas uma lixeira e não foi encontrado nenhum outro mobiliário urbano de apoio para o 

pedestre. Foi observada a presença de três árvores, cujas raizes provocaram rachaduras e o soerguimento 

da calçada, sendo que duas delas são de pequeno porte e não sombreiam o caminho do pedestre.  

 

Segurança 

 

Observou-se que o trânsito nesse local é majoritariamente de veículos leves, mas ainda foram 

observados alguns caminhões que transitam por ali para acessar a Avenida Mississipi. Foram observados 

poucos pedestres se deslocando pelo leito viário nesse trecho de rua, o que indica uma boa segurança 
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viária. No que se refere a segurança pública, o trecho possui 2 postes de iluminação voltados à rua e 

nenhuma iluminação voltada à calçada, podendo trazer sensação de insegurança nos trajetos noturnos.  

A média geral ficou um pouco acima de 5 e a rua nos traz os mesmos problemas de acessibilidade 

como visto nas ruas anteriores.   

 

4) Rua Princesa Elizabeth 

 

Fonte: Mapa base - Práxis, UFMG (2011). Modificado pela autora  

Para a aplicação da metodologia, foi considerado apenas um trecho da rua com comprimento 

total de 70m. A rua tem sentido de tráfego duplo e é permitido estacionar em uma de suas faces de 

quadra, dificultando a circulação de mão dupla dos automóveis. A circulação de pedestres registrada 

nesse trecho é leve, de 25 pedestres durante um período de 15 minutos em um sábado (07/11) no período 

da manhã (11:05 - 11:20).  
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Aplicação da metodologia no trecho analisado: 

 

Volume de Tráfego de veículos Horário da Avaliação 

Moderado 12:25 

Categoria Indicadores Nota 

Acessibili

dade 

Regularidade do Piso 5 

Largura Total e Largura da 

faixa livre 6 

Inclinação Transversal da 

Calçada 7 

Barreiras e Obstáculos 5 

Rampas de Acessibilidade 0 

Média da Categoria 4,6 

Sinalizaçã

o para 

pedestres 

Faixa de pedestres 0 

Semáforos de pedestres 0 

Mapas e placas de orientação 0 

Média da Categoria 0 

Conforto 

para 

quem 

caminha 

Ruído Urbano 7 

Poluição Atmosférica 7 

Existência de Mobiliário 

urbano e praças 0 

Arborização e Paisagismo 5 

Média da Categoria 4,75 

Segurança Segurança 6 

Média Geral 3,8375 

 

 
Acessibilidade: A calçada em si 

 
Calçada predominantemente pavimentada por material de concreto “varrido”. Na maior parte 

do trecho analisado a calçada apresenta trincas, porém que não comprometem muito o deslocamento 

dos pedestres.  

A largura da faixa livre de circulação é irregular, como nas outras ruas analisadas, e parte da 

calçada de uma face de quadra possui passeio mais estreito, com largura de 1m e apresenta obstruída 
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pela sinalização vertical (Figura 42), enquanto na outra face de quadra a largura da calçada tem valores 

médios de 2,5m.  

Em uma face de quadra a inclinação transversal da calçada aparenta ser quase plana, porém, na 

face oposta, as inclinações são mais acentuadas em frente ao estabelecimento comercial localizado nessa 

rua (Figura 43)   

O trecho apresenta obstruções por sinalização vertical na faixa livre em uma face de quadra, 

enquanto a outra face de quadra tem obstrução por veículos estacionados na oficina mecânica,   

dificultando o trajeto para cadeirantes e pessoas com carrinhos de bebês, que preferem se deslocar pelo 

leito viário para evitar tais obstruções. 

 
FIGURA 42 e 43: CALÇADA COM OBSTRUÇÃO E DESNÍVEL ACENTUADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos da Autora – Outubro, 2020 

Sinalização para pedestres: 

 
Não foi encontrada nenhuma travessia de pedestres, semáforos ou mapas de sinalização.  

 

Conforto para quem caminha: 

 

Os níveis de ruído ficaram em torno de 50-60dB. A poluição atmosférica nesse trecho recebeu 

uma pontuação boa, pois este se encontra mais afastado da rodovia, e observou-se um baixo fluxo de 

caminhões, devido às características de via local. A rua não possui lixeiras ou mobiliário urbano de 
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apoio para o pedestre. Foi observada a presença de uma área com árvores ornamentais, porém só em 

uma face de quadra. O trecho analisado não proporciona conforto para a circulação de pedestres.  

 

Segurança 

 

Observou-se que o trânsito nesse local é majoritariamente de veículos leves, porém a rua não 

traz a sensação de segurança viária devido às obstruções nas calçadas, fazendo com que o pedestre 

prefira se deslocar pelo leito viário (Figura 44). No que se refere a segurança pública, o trecho possui 2 

postes de iluminação voltados à pista de rolamento e nenhuma iluminação voltada ao pedestre, o que 

pode trazer sensação de insegurança nos trajetos noturnos.  

A média geral também ficou abaixo de 5, recebendo pontuação 3.8. Isso indica que a melhoria 

dos passeios é de grande importância para essa rua. Assim como na Rua Toronto, a baixa avaliação 

dessa rua é atribuída à falta de acessibilidade, assim como à falta de arborização, paisagismo e mobiliário 

urbano.  

 

FIGURA 44: PEDESTRES SE DESLOCANDO PELO LEITO VIÁRIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto da Autora – Outubro, 2020 
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5) Rua Natal  

 

Fonte: Mapa base - Práxis, UFMG (2011). Modificado pela autora  

 

Para a aplicação da metodologia foi considerado o trecho dos imóveis localizados entre a numeração 44 

e 519. A rua é caracterizada por uma diversidade de comércios, estes que são polos geradores de fluxo. 

A circulação de pedestres é intensa, registrando um fluxo entre 150 - 160 pedestres durante um período 

de 15 minutos por toda a rua, com fluxo mais acentuado no trecho compreendido pela numeração 380 e 

520. Os levantamentos foram realizados em uma terça-feira (27/10) e sábado (06/11), entre os horários 

de 11:00 às 13:30.  
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Aplicação da metodologia no trecho analisado: 

 

Volume de Tráfego de veículos Horário da Avaliação 

Moderado 11:30 

Categoria Indicadores Nota 

Acessibili

dade 

Regularidade do Piso 6 

Largura Total e Largura da 

faixa livre 5 

Inclinação Transversal da 

Calçada 6 

Barreiras e Obstáculos 5 

Rampas de Acessibilidade 0 

Média da Categoria 4,4 

Sinalizaçã

o para 

pedestres 

Faixa de pedestres 0 

Semáforos de pedestres 0 

Mapas e placas de orientação 0 

Média da Categoria 0 

Conforto 

para 

quem 

caminha 

Ruído Urbano 6 

Poluição Atmosférica 6 

Existência de Mobiliário 

urbano e praças 0 

Arborização e Paisagismo 5 

Média da Categoria 4,25 

Segurança Segurança 6 

Média Geral 3,6625 

 

 
Acessibilidade: A calçada em si 

 

Calçada predominantemente pavimentada por material de concreto “varrido”, porém 

encontramos também revestimentos de piso cimentício e pedra miracema,  implicando assim na falta de 

padronização (Figura 45). Em partes do trecho analisado a calçada apresenta trincas e desníveis para 

rampas de acesso de automóveis que dificultam a circulação de pessoas com mobilidade reduzida, 

cadeirantes ou circulação com carrinhos de bebê.  
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A largura da faixa livre de circulação é irregular, variando ao longo do comprimento das 

quadras, com trechos inferiores a 1,2m de circulação devido a obstruções por estacionamento de 

automóveis em frente a estabelecimentos comerciais. Porém, na maior parte do trecho analisado, as 

larguras ficam entre 2,4m e 2,80m.  

Há trechos com inclinações transversais mais acentuadas, que ultrapassam o valor indicado de 

2% (Figura 46). O trecho apresenta obstruções nas calçadas, seja por carros estacionados, por detritos 

(Figura 47) ou por itens dos comércios localizados nessa rua que ficam expostos em frente aos 

estabelecimentos, diminuindo a largura do passeio (Figuras 47,48,49). Não foi encontrada nenhuma 

rampa de acessibilidade.   

 

FIGURA 45: FALTA DE PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS E INCLINAÇÃO 

TRANSVERSAL ACENTUADA 

 

Foto da Autora – Outubro, 2020 
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FIGURA 47: CALÇADA COM INCLINAÇÃO TRANSVERSAL ACENTUADA 

Foto da Autora – Outubro, 2020 

FIGURA 47: CALÇADA SEM PAVIMENTAÇÃO E COM DETRITOS 

 

 

 

 

 

 

Foto da Autora – Outubro, 2020 

FIGURA 48: CALÇADA COM MERCADORIAS EXPOSTAS 

 

 

 

 

 

 

Foto da Autora – Outubro, 2020 



69 
 

Sinalização para pedestres: 

 

Não foram encontrados nenhuma faixa de pedestres ou semáforos na rua analisada, assim como 

nenhum mapa de orientação ou sinalização voltada para o pedestre.  

 

Conforto para quem caminha: 

 

Trecho com ruído acima de 60dB, podendo alcançar níveis de 80dB devido à circulação de 

motocicletas, caminhões pequenos e o tráfego moderado de veículos leves.   

A poluição atmosférica nesse trecho recebeu uma pontuação média devido ao fluxo de 

caminhões existentes nessa rua e à proximidade com vias arteriais e rodovia. A rua possui apenas uma 

lixeira e não foi encontrado nenhum outro mobiliário urbano de apoio para o pedestre.  

Em um trecho da rua analisada foi observada a presença de árvores no canteiro central e percebe-

se que os pedestres optam por se deslocar no leito viário próximo a esse canteiro, muito provavelmente 

por conta do sombreamento que essas árvores oferecem. Os outros trechos analisados não possuem 

árvores nas calçadas.   

Segurança 

 

Observou-se que o trânsito nesse local é relativamente desordenado por conta do sentido duplo 

da via e da presença de automóveis estacionados em ambos os lados da rua, assim como a circulação de 

pedestres e ciclistas pelo leito viário. Entretanto, a circulação de automóveis se dá em velocidades baixas 

devido aos conflitos mencionados, o que reduz a largura de passagens dos veículos. Nessa rua também 

não foi encontrado nenhum ponto de iluminação voltado ao pedestre.  

A média geral também ficou abaixo de 5, recebendo pontuação 3.7, indicando também que há 

melhorias a serem feitas nessa rua para melhorar o conforto da circulação de pedestres. Bem como 

analisado nas outras ruas, a baixa avaliação dessa rua é devido à falta de acessibilidade, assim como a 

falta de arborização, paisagismo e mobiliário urbano.  

 
3.3.3 Síntese do Diagnóstico 

Percebemos, através dos diagnósticos, que os maiores problemas enfrentados nas calçadas das ruas 

analisadas são recorrentes, como: falta de rampas de acesso para população com mobilidade reduzida; 

arborização insuficiente causando desconforto térmico e falta de atratividade visual da via; falta de 

mobiliário urbano e sinalização voltados para pedestres;  falta de iluminação dedicada ao pedestre, 

aumentando a sensação de segurança nos deslocamentos noturnos; assim como a presença de obstruções 

diversas nas calçadas do bairro. 

No entanto, foi observado que as ruas existentes possuem potencialidades para o redesenho de ruas 

mais seguras e convidativas ao pedestre, pois possuem faixas do leito viário com tamanhos que 
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comportam a redução de suas larguras que, combinadas com estratégias moderação de tráfego dos 

veículos motorizados, podem contribuir para o alargamento das calçadas.  

Foi observado também que parte da população se locomove por bicicletas e que a instalação de 

paraciclos se faz necessária para acomodar a necessidade destes usuários, bem como outros tipos de 

mobiliário urbano.  

Com base nos diagnósticos realizados, a Rua Natal foi selecionada para projeto de intervenção pois 

esta recebeu menor pontuação no diagnóstico realizado (Média da pontuação – 3.6), somado a baixa 

pontuação, a rua apresenta conflitos entre a circulação de pedestres e veículos motorizados. Outro fator 

que contribuiu para a seleção dessa rua são suas características de uso misto que traz grande uma maior 

diversidade para a rua quando comparadas com as outras ruas que foram analisadas no diagnóstico. A 

forte presença de comércio local que atende principalmente os moradores do bairro também contribuiu 

para que esta seja selecionada para projeto de intervenção, bem como  a presença de fachadas ativas que 

conferem uma boa atratividade do local.  

FIGURA 49: TRECHOS PRIORITÁRIOS DE INTERVENÇÃO URBANA 

Mapa base: Google Earth (2020). Modificado pela autora 
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4. Estratégias projetuais para projeto de requalificação de vias urbanas

Abordaremos por tema algumas estratégias de projeto para os problemas encontrados em nosso estudo 

de caso.  

Acessibilidade e segurança do pedestre: 

Segundo o WRI (2018), são nas esquinas que se encontram os diferentes usuários da via pública 

e, comumente, onde mais acontecem os acidentes de trânsito envolvendo pedestres. A extensão da 

largura das calçadas nas esquinas – que também pode ser adotado no meio da quadra – reduz o raio de 

curvatura dos veículos, diminuindo a velocidade de conversão, e oferece maior segurança ao pedestre. 

Proporciona também a diminuição do tempo de travessias, bem como maior flexibilidade para a 

alocação de rampas para acessibilidade das calçadas, podendo ser instaladas travessias em nível, que 

mantém o pedestre circulando sempre no mesmo nível e reduz contribui para redução da velocidade 

veicular. Essa estratégia também previne fisicamente o estacionamento ilegal perto das interseções e/ou 

em cima da faixa de travessia.  

Entre os princípios de projeto estabelecidos para a extensão das calçadas, estão que estas devem 

ser de mesma largura da faixa de estacionamento e ter no máximo 10 m de comprimento. O raio de 

curvatura não deve ultrapassar 4,5 m para que se incentive velocidades mais baixas. Além disso, as 

esquinas devem ser livres de obstruções, evitando assim a inclusão de postes de iluminação e de energia 

elétrica, árvores, telefones públicos e outros elementos que atrapalhem a visibilidade, tanto dos 

motoristas, quanto dos pedestres. Outro ponto de projeto que vale ressaltar é a drenagem urbana, com 

alocação apropriada de bocas de lobo e sarjetas para conduzir as águas pluviais ao longo do meio fio.  

FIGURA 50: ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO VISANDO A SEGURANÇA DO PEDESTRE 

Fonte: Sadik-Khan et al. (NACTO, 2013) 
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Para a construção de rampas visando a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida é 

indicado que esta seja feita junto às faixas de travessias de pedestres, seja nas esquinas ou nos meios de 

quadras. Além de beneficiar o uso das calçadas por cadeirantes, esse elemento traz benefícios a idosos, 

a circulação de carrinhos de bebês e grande volumes de cargas.  

Segundo o WRI (2018), a largura mínima adotada para o rebaixamento do meio-fio é de 1,5m 

de comprimento, mas é aconselhado que este tenha a mesma largura que a travessia do pedestre. Sua 

inclinação deve ser a mesma por toda sua extensão e não ultrapassando a 8,33% no sentido longitudinal 

da rampa. Esse elemento também deve ser acompanhado de uma faixa livre de circulação de dimensões 

mínimas de 1,2m. 

Na cidade de Fortaleza (CE), foram adotados instrumentos de desenho urbano combinando a 

extensão das calçadas nos cruzamentos e a instalação de rampas de acessibilidade para garantir mais 

conforto, segurança e acessibilidade dos pedestres.  

FIGURA 51: EXTENSÃO DAS CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM FORTALEZA 

Fonte: WRI (2018) 

Dimensionamento das calçadas: 

O dimensionamento das calçadas deve acomodar três tipos de uso: a faixa de serviço, a faixa 

livre e a faixa de transição. Segundo o caderno técnico de transporte ativo produzido pelo WRI, faixa 

de serviço é a adjacente ao meio fio, onde deve-se acomodar o mobiliário urbano, iluminação, 

sinalização vertical, as tampas de inspeção e a vegetação, e sua largura mínima deve ser de 0,70m. A 

faixa livre, também conhecida como passeio, é dedicada à circulação dos pedestres e o dimensionamento 

desta deve ser de acordo com o fluxo de pedestres de cada rua, sendo que o mínimo permitido é 1,2m 

de acordo com algumas legislações municipais como a de São Paulo, Belo Horizonte e Nova Lima, 

porém o recomendado é de, no mínimo, 1,50m, largura capaz de acomodar a circulação de 800 pedestres 

por hora em ambos os sentidos. Por fim, a faixa de transição se localiza entre a faixa livre e a fachada 
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da edificação, e para esta é recomendada uma largura mínina de 0,45m. Esta faixa pode ser utilizada 

para alocar alguns elementos temporários, como mesas e cadeiras, anúncios e exposição de mercadorias 

em ruas comerciais.  

Para ambientes urbanos com calçadas já consolidadas, mas que não dispõem dos padrões 

mínimos explicitados acima, recomenda-se a redução das faixas de tráfego de veículos para possibilitar 

o alargamento das calçadas.

FIGURA 52: EXEMPLO DE CALÇADA COM TRÊS FAIXAS CARACTERIZADAS EM PORTO ALEGRE (RS)

Fonte: WRI (2017) 

Superfície qualificada e inclinação transversal: 

Calçadas com inclinação transversal acentuada, como encontrada na Rua Natal, podem ser um 

obstáculo para pessoas com mobilidade reduzida, e inclinações moderadas podem configurar uma rota 

mais acessível. É recomendável que a inclinação transversal de uma rua não exceda o valor de 2%. 

Porém é de extrema importância que a calçada não seja totalmente plana para facilitar o escoamento das 

águas pluviais e evitar o acúmulo de águas nessas superfícies.  

A regularidade do piso é parte fundamental para os deslocamentos de pedestres e para a garantia 

da acessibilidade universal, e os materiais de revestimento de suas superfícies devem ser firmes, não 

trepidantes, bem como serem compostos por material antiderrapante. Como já supracitados nesse 

trabalho, as deficiências de pavimentação e estado de conservação podem ser dificultadores para a 

locomoção de pessoas e contribuem para o sentimento de abandono do local, a diminuição da 

permanência nas ruas e a redução do sentimento de pertencimento, bem como ocasionar acidentes de 

quedas em calçadas.   



74 

Dentre os tipos de pavimentação mais recomendadas para as calçadas estão: o concreto moldado 

em loco, o concreto permeável, blocos intertravados, ladrilho hidráulico e placas de concreto pré-

fabricadas.  

Iluminação pública: 

Tem grande peso na segurança pública de uma localidade pois, se ela for deficiente, pode gerar 

uma sensação de insegurança nos trajetos noturnos, mesmo em ruas com baixos índices de violência 

urbana, afetando principalmente a percepção de segurança dos usuários mais vulneráveis, como 

mulheres e idosos. Adicionado a isso, uma via com iluminação adequada para os pedestres pode evitar 

os acidentes de quedas nas calçadas, colisões entre diversos usuários e travessias mais seguras, 

melhorando seu nível de conforto. A iluminação pública deve oferecer visibilidade dos caminhos e 

obstáculos nas calçadas e quando bem projetada contribui para a atratividade da calçada.  

Segundo o WRI (2018), o projeto de iluminação pública deve priorizar os pedestres, pois estes 

não possuem sistemas próprios de iluminação como os automóveis. Pontos de iluminação em faixas de 

travessias em locais com deficiência de iluminação pública também são essenciais para a segurança 

física do pedestre, evitando atropelamentos noturnos. Uma pesquisa realizada  em 2016 pela CET22, na 

cidade de São Paulo, nos traz dados da aceitação da população em relação à instalação de iluminação 

dedicadas nas faixas de travessias, com 90% dos entrevistados respondendo que essa medida contribuiu 

para a segurança das ruas.  

Para projetos de iluminação de calçadas, o espaçamento entre os postes de iluminação devem 

ser de, no máximo, 3x a altura de instalação da luminária, porém o tipo de fonte luminosa, a densidade 

do ambiente e a velocidade do trajeto também são determinantes para a altura ideal e espaçamento, para 

evitar a penumbra nas calçadas.  

FIGURA 35: POSTES DE ILUMINAÇÃO DEDICADAS AO PEDESTRE 

Fonte: Sadik-Khan et al. (NACTO, 2013) 

22 Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo 
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Infraestrutura verde: 

A arborização pode ser um obstáculo presente nos passeios brasileiros, com raízes de árvores 

expostas, obstruindo o caminho e, em alguns casos, comprometendo estruturas de suas edificações 

adjacentes. Um dos principais problemas relativos à arborização precária ou inexistente é o desconforto 

ambiental, uma vez que vias com muitas edificações e/ou alto fluxo de tráfego, podem resultar em ilhas 

de calor, atingindo maiores temperaturas em determinadas regiões quando comparada com outras 

regiões com menos tráfego de veículos e arborizadas. 

Porém, a arborização adequada, com o devido espaçamento das fachadas das edificações e dos 

dispositivos de infraestrutura, como postes de iluminação, e que não interfira na faixa livre de circulação 

do pedestre, pode amenizar diversos problemas enfrentados pelas pessoas que caminham em nossas 

cidades.  

A arborização e vegetação presentes em uma via também pode tornar os deslocamentos mais 

agradáveis, sombreando os percursos e atingindo outros sentidos humanos: odores, sons, textura e 

interesse visual que compõe o conforto do espaço, minimizando também a poluição sonora, que é um 

grande problema dos grandes centros urbanos, e também do nosso estudo de caso.  

Á área de plantio também pode ser uma grande aliada na drenagem urbana de uma cidade, como 

é o caso das áreas deliberadamente alagáveis ao longo dos passeios, conhecidas popularmente como 

“jardins de chuva”.  

Segundo o WRI (2018), os canteiros ajardinados ou arborização próximos ao meio-fio ou acesso 

das edificações devem ter abrangência máxima de 1/3 da largura da calçada e sem interferir na faixa 

livre de circulação. O dimensionamento da área de plantio será de acordo com a espécie vegetal a ser 

plantada, devendo-se levar em consideração o distanciamento adequado dos elementos urbanos como o 

tipo de distribuição de energia elétria existente (aérea ou subterrânea), a distância entre as edificações 

existentes, meio fio e esquina. Já de acordo com o Guia de Arborização Urbana da Prefeitura de São 

Paulo, o porte da árvore e o seu tipo de arquitetura de copa a ser adotado na calçada, dependerá das 

características da via e do tipo de veículos que trafegam nas faixas do leito viário, sendo que em vias 

com grande circulação de ônibus ou veículos de grande porte é recomendado que a arquitetura da copa 

da árvore seja elíptica vertical para não atrapalhar a circulação dos mesmos. É válido ressaltar que não 

é recomendado o plantio de árvores em calçadas com tamanho igual ou inferior a 1,5m.  

Mobiliário Urbano: 

São objetos, elementos e estruturas situados no espaço das calçadas, como bancos, sinalização, 

lixeiras e pontos de ônibus. Alguns mobiliários urbanos cumprem funções utilitárias, enquanto outros 

incentivam a permanência nas calçadas e contribuem para sua atratividade. Estes elementos devem ser 
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utilizados tanto para favorecer o espaço público, como para incentivar a segurança pública. Uma calçada 

movimentada, bem conservada e com mobiliário urbano adequado traz vitalidade às ruas e é mais 

convidativa às pessoas pararem e observarem a “valsa das cidades”.  

Desse modo, bancos contribuem para o descanso, paradas para a observação da movimentação 

das ruas, entre outras atividades sociais. A sinalização pode orientar os percursos dos pedestres e 

beneficiar a rede de comércio local com mapeamentos das localizações das lojas e tipos de serviços que 

podem ser encontrados em um bairro. Por fim, as disposições de lixeiras em determinados espaçamentos 

contribuem para limpeza urbana, e uma rua limpa é de grande importância para a percepção positiva da 

via pelo pedestre, além de contribuir para um melhor sistema de drenagem, diminuindo a obstrução de 

bocas de lobo e outros elementos de drenagem de águas pluviais.  

O material do WRI (2018) traz em seus princípios de projeto para mobiliário urbano que estes 

devem estar posicionados na faixa de serviço, com o objetivo de não obstruir a circulação dos pedestres. 

Estes também não devem estar posicionados em esquinas e os elementos de grande porte, como ponto 

de ônibus, precisam estar a uma distância mínima de 15m das mesmas, assim como estes elementos não 

devem interferir nos pontos de travessia e rebaixamento de calçadas. 

Um projeto de requalificação de vias comerciais realizado em Florianópolis (SC), teve 

mobiliário urbano projetado exclusivamente para essa rua, com bancos, floreiras e lixeiras, assim como 

toldos e placas de identificação das lojas comerciais. De acordo com a ABCP23 (2015), a requalificação 

resultou em aumento do fluxo de pessoas nessa rua.  

FIGURA 36: REQUALIFICAÇÃO DE RUA COMERCIAL EM FLORIANÓPOLIS (SC) 

Fonte: ABCP (2015) 

23 Associação Brasileira de Cimento Portland 
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5. Projeto de requalificação urbana da Rua Natal

O projeto tem como objetivo a requalificação da Rua Natal, pela sua importância comercial e 

simbólica no bairro Jardim Canadá, mantendo o fluxo do comércio popular, introduzindo uma rua 

compartilhada com diversos usos, propondo não somente uma revitalização urbana, mas também 

social, com um modelo de convivência e uso diversificado dos grupos sociais nesse espaço 

público e consequentemente, gerando grande impacto econômico e comercial para a região. 

A requalificação urbana é utilizada como ferramenta para melhoria da qualidade de vida da 

cidade, promovido por meio do desenho urbano e paisagístico pautados por algumas premissas 

básicas: criação de ambientes de estar (convívio, contemplação, atividades culturais e sociais), 

priorização dos modos não motorizados, acessibilidade universal – inexistência de desníveis e 

aplicação de piso tátil –, conforto térmico e visual no percurso, aflorando sensações diversas nos 

usuários da via e arborização urbana nativa. 

Além de contar com áreas de descanso/estar que convidam seus usuários a permanecer no local, 

o desenho foi pensado de forma a possibilitar o uso da rua pelos estabelecimentos locais, como

restaurantes, padarias, bares e lanchonetes sem comprometer a faixa livre de circulação dos

pedestres.

A seguir, abordaremos a metodologia e as soluções implementadas no projeto para os problemas 

encontrados no nosso diagnóstico: 

Metodologia: 

Para a realização do projeto se fez necessário um levantamento de campo para realização da planta 

baixa da Rua Natal, visto que o material recebido da Prefeitura de Nova Lima (Mapa Cadastral) 

se mostrou insuficiente e desatualizado para a execução do anteprojeto.  

Porém, esse foi utilizado como base para os tamanhos dos quarteirões e eixos viários, que se 

mostraram compatíveis com a realidade atual. A partir disso, foi feito uma compatibilização das 

edificações existentes através do Google Maps e Google Earth, com conferência da existência das 

edificações in loco.  

Foram realizados 4 dias de levantamento (09/01/2021; 23/01/2021; 06/02/2021 e 10/02/2021). 

Nestes foram levantados o posteamento existente, as larguras das calçadas e do leito carroçável, 

o posicionamento de rampas de acesso a garagens, as bocas de lobo, a arborização existente, a

sinalização vertical e horizontal, elementos que são essenciais para as definições de estratégias de

projeto.

 Iluminação: 

Como destacado no capítulo 4 desse trabalho, a iluminação pública tem grande peso na segurança 

pública de uma localidade e deve oferecer visibilidade dos caminhos e obstáculos presentes na 

calçada e quando bem projetada pode transformar as ruas em locais frequentáveis à noite, 

possibilitando que pessoas interajam nesses espaços.  

A rua Natal é dotada de iluminação pública, porém apenas em uma face de quadra e com 

espaçamentos médios de 30 a 35m entre os postes e sem uma iluminação dedicada ao pedestre. 

O distanciamento entre os postes ocasiona áreas de penumbra de, em média, 16m. Isto significa 

que o pedestre caminha por aproximadamente 18m dessa rua com o trecho iluminado e após isso, 

16m com trecho mal iluminado, de acordo com o esquema abaixo.   
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Com isso, a solução adotada no projeto foi implementação de iluminação dedicada ao pedestre, 

no intervalo da iluminação existente. 

Os postes de concreto (padrão) serão utilizados no projeto pois estes também configuram o apoio 

para a rede de distribuição de energia elétrica e outros serviços para além da iluminação, uma vez 

que não será adotado o enterramento da fiação nessa rua, devido ao custo dessa estratégia para a 

região. A iluminação de pedestre será adotada em uma altura de 6m, para conseguir maior 

cobertura possível da área de penumbra. Recomenda-se a adoção do poste URB do fornecedor 

Omega Light com fonte de luz em LED com potência de 36W, fluxo luminoso de 4138 LM e 

temperatura de cor correlata de 2700K, uma luz mais quente para trazer a sensação de conforto 

visual para o pedestre.  

Arborização 

A rua Natal é majoritariamente carente de arborização, possuindo apenas em um trecho de sua 

extensão um canteiro central com o plantio de árvores (especificado nas plantas de 

desenvolvimento do projeto). 

Porém, foi observado que algumas espécies adotadas nesse canteiro central são inadequadas para 

a arborização urbana, como a espécie Ficus Benjamina, que com o desenvolvimento dessa árvore, 

as raízes agressivas acabam provocando grandes danos às calçadas, estruturas e tubulações 

subterrâneas. Além disso, foi observado a existência de uma árvore morta no canteiro central.  

Com isso, foram mantidas no projeto apenas as espécies que são consideradas adequadas para 

arborização urbana – Ipês (Tabeebuia achracea), Painera (Ceiba speciosa), Pata de Vaca 

(Bauhinia forficata) e Alfeneiro-do Japão (Ligustrum lucidum). 
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Ademais, outras espécies consideradas adequadas para urbanização urbana foram adotadas no 

projeto em diferentes trechos da rua - especificado nas plantas de projeto - para tornar os 

deslocamentos mais agradáveis visualmente, contribuindo também para o sombreamento dos 

percursos, das áreas de descanso e para a drenagem urbana local.  

Para a escolha das espécies e localização da implantação, foram considerados os aspectos de porte 

da árvore, tamanho de copa e época de floração. Nas faces de quadras onde estão localizados os 

postes de distribuição de energia elétrica (aérea), foram implantadas árvores de pequeno porte 

(Resedá (Lagestroemia indica), Pitanga (Eugenia uniflora) e Mulungu do Litoral (Erythrina 

speciosa), todas com altura máxima de 6m para não conflitar com a fiação.  

Já para a outra face de quadra, onde temos apenas postes de iluminação voltadas para o pedestre, 

foram incorporadas, além das espécies anteriormente citadas, a espécie de Ipê Amarelo (Tabebuia 

achracea) que confere um porte maior que as demais.   

A vegetação foi disposta de maneira assimétrica dos dois lados da rua, buscando trazer 

dinamicidade às experiências ambientais, criando sensações e paisagens plurais aos usuários que 

transitam pelo espaço. A vegetação também serve como marcação vertical para as áreas de 

estacionamento, sendo utilizada sempre a mesma espécie nesses espaços, assim como foi utilizada 

a mesma espécie para as áreas de descanso. No que se refere a floração, foram escolhidas espécies 

que florescem em épocas distintas. 

Pavimentação 

Também supracitados nesse trabalho é a importância de uma pavimentação regular para os 

deslocamentos dos pedestres. 

No nosso estudo de caso foi observado que além das calçadas apresentarem irregularidades em 

alguns trechos da rua, há também uma falta de padronização, sendo que cada face de lote possui 

um tipo diferente de pavimentação. Diante disso, foi adotado no projeto a padronização da 

pavimentação da calçada.  

Foram adotados os blocos de concreto de 35 MPA – recomendado pela norma NBR 9781 (Peças 

de concreto para pavimentação – Especificação e métodos de ensaio). Esse tipo de pavimentação 

foi escolhido devido a sua fácil aplicação e possibilidade de tráfego imediato após sua conclusão. 

É um material antiderrapante e que necessitam de pouca manutenção.  

Na parte restrita a circulação de pedestres e ciclistas, foi adotado os blocos de coloração cinza 

claro e na parte permitida a circulação de veículos motorizados foi adotado os blocos de coloração 

vermelha, essa diferenciação tem como intuito chamar a atenção dos usuários que a Rua Natal é 

uma rua compartilhada e que pedestres e ciclistas têm prioridade de circulação.  

A paginação foi pensada com assentamento linear e com linhas paralelas intercaladas, conferindo 

um ritmo na composição da via.  

Mobiliário Urbano 

No diagnóstico realizado nesse trabalho foi observado a falta de mobiliário urbano, tanto dos que 

cumprem uma função utilitária quanto dos mobiliários que incentivam a permanência das pessoas 

no local. 

Com relação aos mobiliários de função utilitária, foram distribuídas lixeiras ao longo do trecho 

para contribuir com a limpeza urbana e o distanciamento entre elas não ultrapassa 50m. Para 

atender a necessidade da população local, que tem a bicicleta como um forte meio de transporte, 

também foram distribuídos paraciclos ao longo da via. Também adotamos a utilização de grelhas 
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de proteção de árvores e balizadores para restringir a circulação de veículos motorizados em 

alguns trechos da via.  

Foram distribuídos bancos para a descanso e permanência dos usuários da via. 

Todos os mobiliários são do fabricante MMCité, tanto para conferir uma unidade nesses 

elementos quanto pela qualidade e durabilidade dos materiais. Também pensado de forma 

estratégica, a escolha de um único fabricante facilita a negociação e compra desses mobiliários.  

6.5 Drenagem: 

Foi observado durante o levantamento de campo poucas bocas de lobo ao longo da via (alocadas 

na planta de levantamento) e visualmente percebemos o acúmulo de águas pluviais em alguns 

trechos após a precipitação de chuva.  

Como nosso projeto consiste em uma rua compartilhada, na qual não existe a tradicional 

separação entre leito carroçável e calçada - e com a pavimentação nivelada de testada a testada 

das edificações -, também não existe sarjetas e meio fio para inserção de bocas de lobo.  

Assim, a solução adotada no projeto é a implementação de grelhas lineares. Para o direcionamento 

das águas pluviais, a pavimentação é assentada com inclinação de 1% em direção as grelhas.  

Essas grelhas são compostas por canaletas que direcionam o fluxo de águas para caixas coletoras 

subterrâneas. Exemplo do sistema abaixo: 

Fonte: Ulma – Sistemas de Drenagem 

Coleta de resíduos sólidos: 

No levantamento de campo realizado não foi encontrado lixeiras de rua para realização de coleta 

de lixo. Também não foi implantado lixeiras fixas no projeto. Recomenda-se a implementação de 

coleta de lixo através de coletores móveis que devem ser colocados na rua apenas nos horários 

estipulados pela Prefeitura de Nova Lima para a coleta de lixo no bairro.  
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Exemplo de lixeira a ser adotada. Fonte: Nova Emba 

Anexado a esse trabalho, estão as pranchas de desenvolvimento do projeto, contendo o desenho 

de plantas, cortes, detalhamentos e outras informações pertinentes ao projeto.  
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6. Considerações finais

Ao final desse trabalho, podemos perceber que o caminhar é a forma mais natural de se locomover, 

o mais sustentável e equitativo, bem como o principal meio de deslocamento nas áreas urbanas e também

do nosso estudo de caso. O desenvolvimento das novas tecnologias de transportes com o desenho da 

rede viária focada na circulação dos automóveis fez com que o pedestre fosse colocado em 

segundo plano, deixando de proporcionar um ambiente agradável e seguro para seus deslocamentos. 

A alteração dos padrões atuais de desenho urbano que incentive o caminhar é uma opção 

para mitigar os efeitos negativos do uso excessivo do automóvel. O andar a pé oferece diversos 

benefícios para a sociedade, como melhoria na qualidade de vida, redução dos impactos ambientais e 

dos custos de transporte. O ambiente desenhado para o pedestre também pode proporcionar benefícios 

econômicos para uma região, incentivando o comércio local.

Percebemos ao longo desse trabalho que o Jardim Canadá tem vocação para os deslocamentos a 

pé, porém a aplicação da metodologia demonstrou que as calçadas no bairro tem infraestrutura 

deficiente e que o pedestre enfrenta diversos obstáculos em seus trajetos. 

Concluimos nesta pesquisa que há diversos fatores que influenciam no conforto e na segurança 

dos deslocamentos a pé e os levantamentos bibliográficos foram de suma importância para a 

aplicação das estratégias utilizadas nesse projeto. Foram implementadas estratégias de medidas 

moderadoras de tráfego com a criação de um espaço compartilhado para desincentivar altas 

velocidades, bem como a diferenciação de coloração na pavimentação produzindo um contraste claro 

na identificação do uso diversificado do espaço. Como supracitado ao longo desse trabalho, diversas 

infraestruturas são necessárias para influenciar na permanência e sentimento de pertencimento do

local, medidas que também foram aplicadas no nosso projeto.

Assim, as melhorias no projeto de requalificação da Rua Natal podem contribuir para a qualidade 

de vida da população residente, para ampliação da gama de atividades exercidas nessa rua e uma maior 

atratividade para o local, assim como nortear futuras intervenções em outras localidades do bairro.   
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XXXXXXXXXXXX



i =
 1%

i =
 1%

Grelha - d
renagem

PERSPECTIVAS

MOBILIÁRIO URBANO

Paver cinza claro 20x10 
Piso tátil preto 25x25

Paver cinza claro 20x10
 Paver vermelho 20x10

Cimento polido

Paver cinza claro 20x10 
Cimento polido

Paginação 2Paginação 1 Paginação 3

XX/XX
FOLHA:

Mulungu do Litoral
Erythrina speciosa

Resedá Branco
Lagerstroemia indica

Ipê Amarelo
Tabebuia achracea

 

*vegetação existente

*vegetação existente

*vegetação  parcialmente
existente

Pitanga
Eugenia uni�ora

Paineira
Ceiba speciosa

Alfeneiro-do-Japão
Ligustrum lucidum

jan  fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

PAISAGISMO: Espécies e Floração  PAGINAÇÃO - ESCALA 1:50  
Lixeira 
Modelo: Prax (PRX315y)
Designer: David Karásek
Materiais: Aço Inoxidável e Resysta  

Banco
Modelo:  Radium (LRA135)
Designer: David Karásek I Radek Hegmon
Materiais:  Aço Inoxidável e Resysta

Protetores de árvores
Modelo:  Arbottura (ART-C380)
Designer: David Karásek I Radek Hegmon
Materiais:  Aço Inoxidável 

Paraciclo
Modelo:  Edgetyre (STE 110)
Designer: David Karásek I Radek Hegmon
Materiais:  Aço Inoxidável 

Balizador 
Modelo:  Isac (LRA135)
Designer: Ivan Wahla I Tomás Rusín
Materiais:  Liga de Alumínio

DRENAGEM - ESQUEMA SEM ESCALA

PERSPECTIVA EXEMPLIFICANDO OS QUARTEIRÕES 1 E 3 PERSPECTIVA EXEMPLIFICANDO O QUARTEIRÃO 2 



82 
 

 


	1495973b3f97fc5f891f2a0fb9d5b0256dd9791538887a53075fc229644eb605.pdf
	NATHALIA FRAGUGLIA_TFG_2021.1.pdf
	NATHALIA FRAGUGLIA_TFG_2021.1.pdf
	PRANCHAS APRESENTAÇÃO

	CAPÍTULO 6_TFG_REVISADO


	1495973b3f97fc5f891f2a0fb9d5b0256dd9791538887a53075fc229644eb605.pdf
	ATA_NATHALIA FRAGUGLIA

	1495973b3f97fc5f891f2a0fb9d5b0256dd9791538887a53075fc229644eb605.pdf



