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Uma  das  bases  principais  da  mobilidade  sustentável  é  o  transporte  não 
motorizado, isto é, o deslocamento por bicicletas ou a pé. Estes modos de transporte 
além de promoverem uma melhor  qualidade ambiental,  também,  possibilitam um 
ganho em saúde e qualidade de vida. Assim, é importante que se procure identificar 
os  fatores  dentro  do  ambiente  urbano  que  possam  incentivar  este  tipo  de 
deslocamento, principalmente nas viagens pendulares. 

A motivação para este estudo surgiu em função da atratividade que existe para o 
uso de um transporte púbico rápido, como o Metro, cujo usuário pode fazer uma 
integração por outro modo de transporte ou utilizando viagens a pé ou por bicicletas.

Dentro deste contexto, este trabalho tem por objetivo propor um procedimento 
para analisar os espaços urbanos para pedestres e ciclistas no acesso a estações 
de transporte de massa, caracterizando este fenômeno a partir de um conjunto de 
indicadores baseados em estudos das metodologias existentes e numa pesquisa 
com usuários do Metrô. Utilizando-se um processo de medição e quantificação dos 
indicadores  foi  possível  caracterizar  os  espaços  urbanos  através  de  mapas 
utilizando uma  plataforma de  Sistemas de Informações Geográficas (SIG),  desta 
forma foi possível conhecer os aspectos e as relações do transporte não-motorizado 
com o meio urbano.

Uma aplicação do procedimento foi realizada em duas regiões do município do 
Rio de Janeiro, com características bastante diferentes. Esta aplicação possibilitou 
avaliar o procedimento como ferramenta de análise dos espaços para pedestres e 
ciclistas no entorno de estações de transporte de massa.

ABSTRACT
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One of the main pillars of sustainable mobility is non-motorized transport, ie 
the displacement on bicycles or on foot.  These modes not  only promote a better 
quality environment also enables a gain in health and quality of life. It is therefore 
important  to  seek  to  identify  the  factors  within  the  urban  environment  that  can 
stimulate  this  type  of  motion,  especially  in  commuting  trips.  

The motivation for this study arose due to the attraction that exists for the use 
of  pubic transport  a  fast,  like Metro,  which the user  can  make  an integration by 
another  mode  of  transportation  or  travel  on  foot  or  using  a  bicycle.  

Within this context, this paper aims to propose a procedure for analyzing the 
urban  spaces  for  pedestrians  and  cyclists  access  to  mass  transit  stations, 
characterizing this phenomenon from a set of indicators based on studies of existing 
methodologies and a survey of Metro users. Using a process of measurement and 
quantification  of  indicators  has  been  possible  to  characterize  the  urban  spaces 
through the maps using a platform of Geographic Information Systems (GIS), so it 
was possible to know the aspects of relations and non-motorized transport means 
with  the  urban.  

An  application  of  the  procedure  was  performed  in  two  regions  of  the 
municipality of Rio de Janeiro, with quite different characteristics. This application 
allowed us to evaluate the procedure as a tool for analysis of spaces for pedestrians 
and cyclists in the vicinity of mass transit stations.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A dificuldade de deslocamento nos grandes centros  urbanos vem gerando a 

necessidade de desenvolver estudos visando aplicar o conceito de mobilidade numa 

nova perspectiva, que reduza a utilização do automóvel, a poluição ambiental e que 

seja mais inclusiva.

Portanto  é  cada  vez  mais  necessário  estabelecer  diretrizes  de  mobilidade 

urbana  para  a  construção  de  cidades sustentáveis  que  tem como  um de  seus 

propósitos o incentivo à circulação dos meios não motorizados, entre eles a pé e a 

bicicleta e o uso de transportes de massa.

A importância da integração entre os espaços públicos urbanos e a circulação 

viária  vem  adquirindo  uma  nova  dimensão.  Busca-se  a  convergência  do 

desenvolvimento com a mobilidade urbana, a redução dos custos de investimento e 

de manutenção numa perspectiva de médio e longo prazo, a promoção de soluções 

sensíveis para garantia do acesso aos serviços para todos os cidadãos, em função 

de  suas  reais  necessidades,  a  valorização  das  formas  não  motorizadas  de 

transporte e a contribuição conjunta da população para a construção de cidades 

sustentáveis.

Neste contexto, a integração de sistemas de transporte de massa com o uso do 

solo urbano e os meios de transporte não motorizados representa os pilares em 

meio  a  esses  esforços  para  melhorar  a  qualidade  de  vida  urbana de  todos  os 

segmentos da sociedade e, especialmente, para oferecer maior igualdade entre toda 

a população e qualidade de vida para a mesma. As estações de integração com o 

transporte público de massa, (BRT-  Bus Rapid Transit, VLT –  Veículo Leve sobre 

Trilhos,  Metrô,  Trem  Urbano)  ao  serem  implantadas  devem  considerar  todo  o 

ambiente de entorno visando atrair o usuário do modo a pé, bicicleta e aqueles que 

usualmente, utilizam o automóvel.

Para se obter sucesso neste sistema integrado é necessário analisar os diversos 

aspectos associados aos modos de transporte não motorizado - transporte ativo, 
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como a qualidade da infra-estrutura, identificar os fatores que levam os indivíduos a 

optarem  pelas  caminhadas  e  bicicletas  em  seus  percursos  rotineiros  e  as 

características do meio urbano que possam incentivar estes modos de transporte. A 

acessibilidade universal também deve ser tratada com seriedade a fim de atender as 

necessidades e expectativas das pessoas com mobilidade reduzida.

Portanto  é  necessário  apresentar  uma  revisão  das  melhores  práticas  de 

promoção do deslocamento a pé e de bicicleta nas cidades através da descrição dos 

elementos da infra-estrutura que tornam o ambiente mais amigável e de medidas 

que  incentivam a  utilização  destes  modos  de  transporte.  Entender  o  quanto  as 

pessoas  normalmente  andam a  pé  ou  utilizam a  bicicleta,  por  quais  motivos  e 

relacionar a disponibilidade de infra-estrutura e o aumento do uso desses modos.

1.2. OBJETIVO

Desenvolver  um procedimento de análise dos  espaços urbanos no  acesso a 

estações de transporte de massa pelo modo a pé e bicicleta.

Objetivos específicos:

 caracterizar os espaços para pedestres e ciclistas;

 fazer  pesquisas  nas  estações  para  identificar  as  características  dos 

usuários, principalmente do modo bicicleta e a pé;

 desenvolver  indicadores  para  avaliar  os  espaços  para  pedestres  e 

ciclistas;

 desenvolver um aplicativo em SIG.

1.3. JUSTIFICATIVA

Nos grandes centros urbanos a poluição atmosférica, as condições do trânsito e 

a qualidade de vida da população estão cada dia piores e sem sinais de melhora. 
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Parte disso,  é conseqüência do  desenvolvimento  urbano que  favorece o uso  do 

automóvel  em detrimento  ao  uso  de  outros  meios  de  transporte  que  apresenta 

inúmeros benefícios, como é o caso do transporte ativo.

Segundo  ANTP/BNDES  (2007(a)),  “caminhar  e  andar  de  bicicleta,  além  de 

serem modos de transporte eficientes em relação ao consumo de energia, vão ao 

encontro de atuais demandas ecológicas, ambientais e sanitárias”. A redução de 

veículos em circulação diminui a emissão de gases poluentes, os índices de ruídos e 

a poluição visual nas grandes cidades.

Para isso é necessário analisar os diversos aspectos associados aos modos de 

transporte não motorizado, como a qualidade da infraestrutura, os fatores que levam 

os indivíduos a optarem pelas caminhadas e bicicletas em seus percursos rotineiros 

e  as  características  do  meio  urbano  que  possam  incentivar  estes  modos  de 

transporte.

Procedimentos de análise podem se constituir em ferramentas importantes para 

justificar investimentos e subsidiar tomadores de decisão na definição de planos e 

políticas de transporte urbano (Schneider ,2005).

Vários modelos para avaliação da qualidade das vias para pedestres e ciclistas 

têm sido desenvolvidos  internacionalmente.  No  entanto,  a  literatura internacional 

descreve modelos desenvolvidos e aplicados em outros países, que não podem ser 

diretamente  importados  para  a  realidade  brasileira,  devido  às  diferenças  das 

características viárias, de trânsito e dos próprios pedestres.

Assim, como não existe no Brasil um procedimento para avaliação dos espaços 

para  pedestres  e  ciclistas,  este  estudo  objetiva  desenvolver  um  modelo, 

considerando  os  esforços  já  realizados  em  outros  países,  mas  adequado  ao 

contexto brasileiro. 

Desta  forma,  o  produto  desta  dissertação  vai  ao  encontro  das  diretrizes  do 

Ministério da  Cidade que  no  processo  de implantação de  Política de  Mobilidade 

Urbana  para  a  construção  de  Cidades  Sustentáveis,  busca  a  inclusão  social,  a 

sustentabilidade ambiental, a gestão participativa e a equidade no uso do espaço 

público podendo assim efetivamente servir como subsídio para uma formulação de 

futuros planos e políticas de transporte visando incentivar o transporte ativo como 

alternativa para viagens urbanas. 
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Espera-se  que  o  resultado  deste  estudo  sirva  de  ferramenta  para  definir 

melhorias  visando  aumentar  a  segurança  e  conforto  dos  pedestres  e  ciclistas 

durante seu trajeto e aumentar a atratividade para estes modos de transporte que 

integrados aos sistemas de transportes de massa possa ser um catalisador efetivo 

na  transformação  das  cidades  em  ambientes  mais  habitáveis  e  amigáveis, 

proporcionando uma maior e melhor mobilidade urbana.

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A presente dissertação está estruturada da seguinte forma:

Capítulo 1 –  Introdução: Neste capítulo são apresentadas as considerações 

iniciais sobre o assunto, o objetivo, a justificativa, a relevância e a composição da 

dissertação. 

Capítulo 2 – Caracterização dos espaços para pedestres: Neste capítulo são 

apresentadas todas as características dos espaços para pedestres.

Capítulo 3 –  Caracterização dos espaços para ciclistas: Neste capítulo são 

apresentadas todas as características dos espaços para ciclistas.

Capítulo  4  –  Métodos  de  avaliação  da  qualidade  dos  espaços  para 

pedestres e ciclistas: Neste capítulo são apresentadas metodologias, assim como 

as sua variáveis usadas para avaliar a qualidade dos espaços urbanos.

Capítulo 5 –  Pesquisa de campo nas estações de transporte  de massa: 

Neste  capítulo  é  apresentado  um  panorama  geral  das  estações  de  metrô 

pesquisadas  assim  como  os  dados  e  questões  levantadas  e  suas  relevantes 

análises para o trabalho.

Capítulo 6 – Proposta de indicadores para a avaliação dos espaços urbanos 

para  pedestres  e  ciclistas: Neste  capítulo  são  apresentadas  proposta  de 

indicadores para a avaliação dos espaços urbanos para pedestres e ciclistas a fim 

de promover a integração dos modos não motorizados com os transportes de massa 

baseados na revisão bibliográfica e em pesquisa de campo.

Capítulo  7  –  Procedimento  para  análise  dos  espaços  urbanos  para 

pedestres e ciclistas: Neste capítulo é elaborado um procedimento para auxiliar a 
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avaliação dos espaços urbanos para pedestres e ciclistas, usando como ferramenta 

um protótipo em SIG;

Capítulo 8 - Aplicação do procedimento para análise dos espaços urbanos 

para pedestres e ciclistas: Neste capítulo será aplicado o procedimento para a 

análise dos espaços urbanos para pedestres e ciclistas no entorno das estações de 

metrô, do bairro de Ipanema e Pavuna.

 Capítulo  9  –  Conclusões  e  Recomendações: Neste  último  capítulo  são 

apresentadas as conclusões deste estudo, assim como algumas sugestões para a 

elaboração de futuros estudos que dêem prosseguimento ao assunto.

Capítulo 10 – Referências Bibliográficas: Neste último capítulo é apresentado 

a listagem de todos livros, artigos e materiais pesquisados ao longo do processo de 

dissertação.

Capítulo  11  –  Anexos:  Neste  último  capítulo  é  apresentado  no  o  relatório 

fotográfico da pesquisa in loco.  E as tabelas do Excel o cálculo dos indicadores com 

os resultados finais por trecho analisado.
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2. CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA PEDESTRES

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em algum momento do dia e de alguma forma, as pessoas se deslocam através 

do próprio esforço, isto é, sem o uso do sistema motorizado e através do sistema 

viário disponível (passeios, calçadas, calçadões, passarelas, ciclovias etc.). Mesmo 

assim, este tipo de deslocamento poucas vezes é considerado como um meio de 

transporte  embora  suas  viagens  constituam  importante  modo  de  deslocamento, 

isoladamente ou como complemento de outros meios de transporte. 

Os espaços destinados ao tráfego das pessoas, sejam elas pedestres, idosos, 

gestantes, pessoas com necessidades especiais, devem ser planejados e projetados 

afim de maximizar  as  suas  condições  de  segurança  e  de  conforto  ao  longo da 

viagem. A qualidade deste modo de deslocamento inclui a continuidade dos trajetos,  

a atratividade dos percursos e a conveniência, elementos sutis que envolvem vários 

fatores: a distância a ser percorrida, a inclinação da via, as condições das calçadas, 

a retidão da rota e qualquer outro fator que facilite a caminhada. (FRUIN, 1971).

Este capítulo discorre sobre os principais componentes de sistema de transporte 

para pedestre e os fatores que devem ser levados em consideração durante o seu 

planejamento tais como:  pavimentação, segurança, acessibilidade, capacidade da 

via entre outro.

2.2. COMPONENTES DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE PARA PEDESTRES

Segundo o Núcleo da Associação Brasileira de Pedestres (2000), “Pedestre é 

aquele que anda a pé no espaço público, ou seja, é todo aquele que anda no espaço 

que é de domínio comum”. É importante salientar que considera-se como usuários 

do “modo à pé” de transporte, todas as pessoas que podem se deslocar pelas áreas 
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cuja prioridade, ou exclusividade, é do pedestre, incluindo os usuários de cadeiras 

de rodas.

Todas as pessoas têm o direito de ir e vir, para isto é necessário garantir  a 

autonomia,  independência  e  segurança  na  utilização  de  todos  os  espaços, 

edificações, mobiliário e equipamentos urbanos. 

O  comportamento  dos  seres  humanos  quando  estão  em  movimento  nos 

espaços públicos pode ser afetado a qualquer momento. Várias situações distintas 

podem ser identificadas no passeio.

Segundo o Guia PlanMob - Plano de Mobilidade das Cidades,  um sistema de 

transporte para pedestre consiste em “uma série de elementos construídos que vá 

favorecer  o  deslocamento  em  espaços  urbanos  garantindo  acessibilidade, 

segurança  e  conforto  como  por  exemplo:  calçadas,  as  faixas  de  travessia, 

passarelas,  rampas  de  acesso,  iluminação,  paisagismo  e  etc.”  A  seguir  serão 

descritos os principais componentes do sistema de transporte para pedestres.

2.2.1. CALÇADAS

A  calçada  é  parte  do  sistema  viário,  normalmente  segregada,  e  em  nível  

diferente,  não destinada à circulação de veículos e reservada exclusivamente ao 

trânsito  de  pedestres  e,  quando  possível,  à  implantação  de  mobiliário  urbano, 

sinalização, vegetação e outros fins (CTB - Código de Transito Brasileiro).

Nos  percursos  diários  quase  sempre  encontram-se  calçadas  quebradas  por 

raízes de árvores, pelas ações de vândalos, por falta de manutenção e etc.

Um levantamento fotográfico (FIG 2.1 a 2.4) feito pela Faculdade de Arquitetura 

e  Urbanismo  do  Rio  Grande  do  Sul,  aponta  alguns  exemplos  de  obstáculos 

correntes  nas  ruas  de  nossas  cidades.  Todas  elas  mostram as  dificuldades de 

mobilidade que os pedestres encontram no seu dia-dia.
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FIG 2. 1 Estacionamento Indevido

Fonte: FAU-PUC-RS - Ruas de Porto Alegre – RS

FIG 2. 2 Desnível acentuado

Fonte: FAU-PUC-RS - Ruas de Porto Alegre – RS

FIG 2. 3 Pavimentação Irregular

Fonte: FAU-PUC-RS - Ruas de Porto Alegre – RS
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FIG 2. 4 “Boca de lobo” exposta

Fonte: FAU-PUC-RS - Ruas de Porto Alegre – RS

As calçadas têm a finalidade de dar ao público o direito de passagem sobre um 

ou ambos os lados da via central de veículos, que será normalmente de 2 m de 

largura.  O passeio em si deve ser de pelo menos de 1,5 m de largura, esta largura 

foi  estabelecida  não  pela  quantidade  de  pessoas  transitando  na  calçada  e  sim 

permitir duas cadeiras de rodas, ou dois carrinhos de bebê passando um pelo outro 

ao mesmo tempo.

 Nas áreas de maior trânsito de pessoas, as calçadas têm freqüentemente 2,4 m 

de  largura,  em áreas  comerciais  das  grandes cidades,  podem ser  de  4,6  m de 

largura ou mais (GRAVA, 2003).

As  calçadas  podem  ser  colocadas  diretamente  junto  ao  meio-fio,  assim  

permitindo algumas economias em custos de construção, mas com o inconveniente 

que os pedestres se encontram muito próximo aos veículos que se deslocam, bem 

como  a  abertura  das  portas  dos  automóveis  estacionados  que  podem  criar 

obstáculos para os pedestres. Segundo GRAVA (2003), a solução mais adequada é 

criar uma faixa intermediária entre o passeio e o meio fio, esta faixa apresenta uma 

zona de segurança para o pedestre, este pode ser ajardinado tornando o ambiente 

mais agradável, conforme se pode observar nas figuras 2.5 a 2.7.
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FIG 2. 5 Calçada com uso intenso de pedestres

Fonte: Livro Urban Transportation Systems, GRAVA (2003)

FIG 2. 6 Calçada com uso regular de pedestres

Fonte: Livro Urban Transportation Systems, GRAVA (2003)
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FIG 2. 7 Calçada com baixo uso de pedestres

Fonte: Livro Urban Transportation Systems, GRAVA (2003)

Segundo GRAVA (2003), o pedestre usuário de calçadas é muitas vezes 

prejudicado  por  várias  obstruções  no  passeio  entre  elas  estão  os  postes, 

hidrantes,  caixas  de  correio,  abrigo  de  ônibus,  medidores  de  estacionamento, 

árvores, bancos, cafés ao ar livre, stands de informação e escadas. Tudo isso pode 

ser útil e necessário, mas com isso a largura efetiva da calçada (largura que sobra 

para o pedestre transitar sem obstáculos) será assim reduzida.

Na  maioria  das  cidades  a  responsabilidade  pela  manutenção  e

a  limpeza  da  calçada  é  do  proprietário do  imóvel,  mesmo  sendo este  um local 

público  e  de  direito  de  passagem.  Os  proprietários  têm  de  assegurar  que  as 

superfícies  quebradas  serão  reparadas  para  evitar  acidentes,  que  a  água  não 

inundará  o  passeio,  e  que  a  instalação  para  o  pedestre  será   de  qualidade 

adequada, caso  contrário podem receber  citações por  negligência,  e  o pedestre 

lesado pode processar os proprietários privados. 

Segundo PASSMORE (2007),  a  situação das  calçadas demonstra  a  falta de 

conexão  entre  os  elementos  componentes  do  sistema  destinado  a  pedestres. 

Embora as calçadas façam parte do espaço público, devendo ser fiscalizadas pelo 

órgão competente, a gestão da calçada é privada, feita pelos proprietários. Com isto 

a calçada não é vista como uma via de passagem, e sim como uma forma de acesso 

ao lote, e essa visão distorcida resulta num espaço descontínuo e fragmentado.
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2.2.2. PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS

O tipo de material  usado na pavimentação das calçadas deve atender a três 

principais preocupações: a facilidade de andar, de permanência, e a capacidade de 

atração visual. 

Segundo GRAVA (2003),  o tipo mais comum na construção de calçadas é o 

concreto derramado sobre o reforço de malha de arame. Esta técnica é fácil  de 

construir, a superfície é antiderrapante e impermeável, e o pavimento é durável. 

O pavimento de asfalto betuminoso é geralmente mais barato, e sua construção 

é muito fácil. Tem uma grande vantagem pois o material é um resistente, oferecendo 

assim uma caminhada muito boa de qualidade. No entanto, a superfície pode até 

derreter  sob  incidência  solar  muito  forte  e  isto  o  torna  impróprio  para  o  asfalto 

urbano já que saltos afiados e pequenas rodas poderão destruir a superfície muito 

rapidamente. 

As superfícies mais atraentes e de uso geral são os blocos de tijolos especiais, 

conhecidos como blocos intertravados. Vários tamanhos e formas são disponíveis 

no  mercado  e  interessantes  desenhos  geométricos  podem  ser  alcançados, 

agradável aos olhos, bem como para os pés. Estes materiais são mais caros, e um 

grande  cuidado  tem  que  ser  tomado  na  hora  da  construção  para  manter  a 

integridade e uniformidade da superfície. Elementos individuais podem descolar e 

tais superfícies tornam-se desconfortáveis podendo gerar contusões aos pedestres. 

Mas ainda o mais usual são as lajes de pedra e mosaicos polidos, conhecidos 

como pedra portuguesa. Sem dúvida, eles dão a melhor impressão estética, devido 

à qualidade rica do material, e eles são muito duráveis. Os problemas são o alto 

custo  de  material  e  mão  de  obra  especializada  e  muitas  vezes  se  tornam 

escorregadios, ainda mais na presença de água e se não for bem colocado geram 

grandes poças nos dias de chuva e requer constante manutenção.

Outro ponto importante no quesito de pavimentação é que o revestimento deve 

conter referências às pessoas portadoras de necessidades especiais.

São os casos dos tratamentos táteis no piso para que o deficiente visual, possa 

sentir  a  superfície  ao  longo  do  passeio  junto  aos  logradouros,  ao  redor  dos 

mobiliários urbanos, de serviços e em pontos onde o cuidado deve ser exercido, por 
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exemplo,  nos  cruzamentos  que  combinados  com  sinais  sonoros  garantem  a 

integridade do usuário. É necessário também um pavimento regular, com rampas de 

acesso para cadeirantes e carrinhos de bebê.

A seguir as figuras 2.8, 2.9 e 2.10 podem exemplificar e ilustrar melhor os tipos 

de pavimentação regulares:

FIG 2. 8 Calçada Permeável – Blocos de concreto

Fonte: Bloco Brasil - Associação Brasileira dos Fabricantes de Blocos de Concreto

FIG 2. 9 Ladrilho hidráulico tátil

Fonte: www.portaldaspedras.ind.br
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FIG 2. 10 Laje para Calçada – Estriada

Fonte: www.fiorotto.com.br

2.2.3. DRENAGEM E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Por  questões  de  segurança  e  salubridade  as  instalações  para  pedestres 

necessitam de um eficiente sistema de drenagem e iluminação. 

A necessidade de sistemas de drenagem é bastante óbvia principalmente em 

passagens subterrâneas e passarelas,  que serão apresentadas a seguir, não só 

para manter caminhos enxutos em todos os momentos evitando quedas e acidentes, 

mas  também para garantir  que não  haverá  dano estrutural  no  pavimento  ou  na 

estrutura devido à erosão gradual, quando este se encontra molhado.

Alguns tipos de sistemas de drenagem são expostos nas figuras 2.11, 2.12 e 

2.13 a seguir:

FIG 2. 11 Canalete com Grelha para Calçadas

Fonte: www.hilarioalves.com
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FIG 2. 12 Ecopavimento - Pavimento ecológico e permeável

Fonte: www.ecotelhado.blog.br

FIG 2. 13 Calçada com drenagem ecológica

Fonte: www.ecotelhado.blog.br

Mesmo  ao  anoitecer  a  vida  urbana continua,  pessoas retornam do  trabalho, 

saem para se exercitar, vão para a faculdade e a iluminação pública é um ponto  

fundamental.  Não  é  apenas  uma  questão  de  manter  os  níveis  de  iluminação 

adequada e uniforme ao longo do passeio, é também uma oportunidade para criar e 

aumentar o interesse visual dentro do ambiente dos pedestres diminuindo o risco de 

acidentes e aumentando a segurança do usuário. A prevenção da criminalidade é 

um aspecto importante, deve-se prever caminhos bem iluminados e espaços para 

intimidar  a atividade criminal  (espaços escuros),  desta forma as pessoas podem 

transitar com mais confiabilidade no caminho.
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2.2.4. SINALIZAÇÃO

Para que o convívio dos pedestres com o transporte motorizado seja harmônico 

e seguro alguns ajustes precisam ser feitos. Existem muitos cruzamentos da rede de 

pedestres com o tráfego de veículos. As necessidades e as escolhas são muito bem 

compreendidas  e  trabalhadas,  e  vários  níveis  de  controles  estão  disponíveis, 

incluindo os sinais para a parada de um simples veículo, os sinais de tráfego regular,  

com fases e controles especiais para os pedestres. A caminhada é um modo de 

transporte que deve ser incentivado mas os participantes precisam de proteção na 

hora de atravessarem uma rua. 

A faixa para travessia de pedestres (FIG. 2.14), junto com os sinais semafóricos 

(FIG.  2.15)  garante  a  segurança  nos  cruzamentos,  sinais  luminosos  devem  vir 

acompanhados  de  sinais  sonoros  (FIG.  2.16),  estes  dão  orientação  a  pessoas 

portadoras de deficiência visual.

As placas sinalizadoras devem dar aos motoristas uma série de informações 

como:  o  limite  de  velocidade  segura  na  via  carroçável,  permissão  de 

estacionamento, e placas de orientação para o pedestre asseguram sobre as rotas a 

serem seguidas principalmente em áreas turísticas. Estas informações devem ser de 

fácil entendimento e compreensão.

FIG 2. 14 Faixa de pedestres

Fonte: www.raulkw.com.br
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FIG 2. 15 Semáforo 

Fonte: www.raulkw.com.br

FIG 2. 16 Sinalização Sonora

Fonte: www.reol.com.br

2.2.5. PASSARELAS E PASSAGENS SUBTERRÂNEAS

As passarelas são passagens elevadas ou subterrâneas usadas por pedestres 

para  minimizar  a  segregação  urbana  causada  pelas  vias.  Ligam  a  população 

residente (ou não) em bairros divididos por auto-estradas, rodovias e até mesmo por 

linhas  férreas  sem  elas  a  população  ficaria  impedida  de  ultrapassar  estes 

obstáculos. 

Existem muitos  tipo e modelos de passarelas que  ao  longo dos  anos foram 

implantados nas  cidades,  porém a  maior  preocupação dos  planejadores  é  onde 
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instalar precisamente a passarela de modo que a população realmente venha usá-

la,  pois  em determinados locais  onde  o  fluxo  de  veículos  não  é  absolutamente 

intenso, o fato de a passarela exigir um consumo a mais de tempo e esforço, muitos 

pedestres  preferem  enfrentar  o  risco  e  seguir  algum  atalho  do  andar  até  uma 

passarela.  

As passarelas exclusivas para pedestres e ciclistas são de fácil construção, pois 

pode ter uma estrutura relativamente leve, o maior problema é que muitas vezes 

elas têm que ser  altas o bastante  para  oferecer  grande vão para passagem de 

caminhões.  Isso  faz  com que  necessariamente  os  pedestres  tenham que  subir 

grandes lances de escadas ou rampas, o que desestimula o pedestre a usar este 

equipamento, mesmo sabendo que depois a descida será mais fácil. Uma solução 

adequada seria a colocação de escadas rolantes, mas tem um custo elevado de 

implantação  e  manutenção,  e  podem não  funcionar  de  forma  confiável  se  ficar 

exposto ao tempo.

Outro problema presente nas passarelas é o risco de pessoas arremessarem 

objetos  nos  carros abaixo  do  viaduto.  Sem falar  no  alto índice  de  assaltos  aos 

transeuntes.

Toda passarela deve ser  capaz de acomodar cadeiras de rodas e bicicletas, 

rampas devem ser dimensionadas de forma que atenda a todas as exigências de 

acessibilidade.

As passagens subterrâneas (túneis para pedestres nas vias) são mais atraentes 

aos usuários,  pois o desnível  para a rua pode ser menor do que em passarelas 

externas.  Estas  instalações  requerem  uma  maior  infraestrutura  para  seu 

funcionamento.

Os exemplos mais bem sucedidos de passagens subterrâneas são as levemente 

inclinadas com rampas cercadas por elementos paisagísticos, como jardins, bancos, 

postes  de  iluminação e  etc.  Eles  tendem a  ser  mais  caros,  em especial  se  as 

conexões de utilidade têm de ser  mantidas sob a rua acima,  e cuidado com os 

sistemas de drenagem é sempre necessário para mantê-los secos. 

O principal problema das passagens subterrâneas é a questão da segurança. 

Para isso, deve haver um eficiente sistema de iluminação, túneis não muito extensos 

e  cada  parte  deve  ser  totalmente  visível.  Pontos  de  seguranças  devem  ser 

instalados nas bifurcações garantindo visibilidade de ambos os lados do túnel.
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2.2.6. COBERTURAS

Como forma de incentivar a viagem de pedestres mesmo em dias com tempo 

instável, é necessário distribuir abrigos e coberturas ao longo do passeio. Segundo o 

livro  “Urban  Transportation  Systems” -  GRAVA (2003),  esta  questão  vem sendo 

abordada  por  algum  tempo.  Em  climas  extremos,  é  quase  uma  obrigação  a 

cobertura em locais onde há um grande volume de pedestres que são atraídos por 

uma  demanda  de  serviços,  trabalho  e  comércio.  O  pedestre  tem  o  direito  à 

segurança e pode se abrigar em casos de forte chuva, granizo, neve, vento e sol em 

condições extremas. 

Não  há  necessidade  de  se  ter  um  passeio  coberto  contínuo,  mas  abrigos 

ocasionais  são  desejáveis.  Estes  podem  ser  dispostos  através  de  toldos  e 

marquises, árvores de copa grande, pontos de ônibus cobertos e etc. 

Uma forma de construção específica e favorável para os pedestres, encontradas 

em  várias  cidades,  são  as  chamadas  galerias.  Elas  foram  construídas 

principalmente para ganhar mais espaço nos pisos superiores pelo que se projetam 

na rua, mas também oferecer assim, um caminho abrigado para caminhantes no seu 

interior, já que os carros convenientemente não podem entrar nestas construções. 

Em climas muito quentes e em locais com precipitações extremas, as galerias são 

um meio prático de minimizar as rupturas da vida urbana. Infelizmente, hoje em dia, 

muitas  destas  construções  foram  banidas  por  apresentar  riscos  de  assaltos  e 

violência urbana por ser um local de fácil esconderijo e abordagem dos meliantes. 

Nas áreas  centrais de  Londres (Barbican),  França,  Estocolmo,  Bogotá,   San 

Juan,  e  outros  lugares  encontramos  corredores  fechados  que  fazem  a   

conexão de edifícios comerciais, garagens e estabelecimentos. São ligações curtas, 

porém climatizadas que permitem com tranqüilidade o deslocamento dos pedestres 

em climas  frios  ou  muito  quentes.  Estes  corredores  se  diferem  das  chamadas 

cidades subterrâneas.  As  cidades subterrâneas foram criadas com o objetivo  de 

proteger  a  população  do  frio,  da  chuva  extrema  e  até  do  calor  no  verão.  Em 

Montreal,  no Canadá, encontra-se a maior  cidade subterrânea já  construída,  são 

mais  de  32  km de túneis  que  interligam edifícios comerciais,  lojas,  restaurantes 

numa área de aproximadamente 12Km². Esta rede dá acesso às estações de metrô, 

35



trem e ônibus. Os túneis são bem arejados,  iluminados e largos suficientemente 

para  abrigar lojas  dos  dois lados da passagem.  Estima-se que 500 mil  pessoas 

transitam todos os dias na cidade subterrânea de Montreal que fica aberta durante o 

horário de funcionamento do metrô (FIG. 2.17 E 2.18).

FIG 2. 17 Cidade Subterrânea Montreal – Canadá

Fonte: www.canadaparabrasileiros.com

FIG 2. 18 Acesso Cidade Subterrânea Montreal – Canadá

Fonte: www.canadaparabrasileiros.com

Outras grandes redes de pedestres têm sido desenvolvidas nas grandes cidades 

mundiais,  como  Toronto  (FIG.  2.19),  no  Canadá,  Minneapolis  e  Houston,  nos 

Estados Unidos, além de Osaka, no Japão e Cingapura. No Japão além de ter as 

mesmas  vantagens  e  atratividades  de  serviços  de  Montreal,  as  galerias 
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subterrâneas oferecem maior segurança a população no caso de terremotos, pois o 

tremor é menor debaixo da terra.

FIG 2. 19 Mapa Cidade Subterrânea Toronto – Canadá

Fonte: www.oitoronto.ca

Os melhores exemplos de cidades subterrâneas são equipados com escadas 

rolantes,  oferecem  um  amplo  estoque  de  compras  de  conveniência  e  

alimentação, tem banheiros públicos, e pode se ter uma caminhada calma e seguro. 

2.2.7. PAISAGISMO

A inclusão do paisagismo no espaço urbano ameniza os impactos ambientais 

negativos.  O  paisagismo  não  se  restringe  somente  à  arborização  das  vias,  o 

paisagismo  engloba  todos  os  elementos  necessários  para  compor  a  paisagem 

urbana. Assim,  com uma  melhor  arborização, e calçamentos  adequados as vias 

para  pedestres  se  tornam mais  confortáveis,  incentivando o  uso  de  bicicletas  e 

caminhadas como transporte.

37



Os pedestres naturalmente apreciam ambientes visualmente atraentes, é uma 

forma de se distrair ao longo do caminho amenizando o esforço físico feito pela 

caminhada. Além disso, os caminhantes têm a necessidade de descanso de tempo 

em tempo.  Lugares amenos sombreados e com bancos,  certamente  são  usados 

pelos pedestres.

Combinar  todos  estes  elementos  de  forma harmoniosa  é  um desafio para  o 

desenho urbano. Mas uma vez que estas tarefas entram no projeto urbano de uma 

cidade, basta apenas fazer uma listagem de elementos desejáveis pela população. 

Estes  incluem  bancos,  bebedouros,  telefone  público,  árvores,  quiosques  de 

informações, banheiros públicos, canteiros com flores e jardins.

2.2.8. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

Segundo a ABNT, a acessibilidade é a “possibilidade e condição de alcance, 

percepção  e  entendimento  para  utilização  com  segurança  e  autonomia  de 

edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos.” (NBR 9050:2004) 

Outra forma de definir acessibilidade é a “facilidade em distância, tempo e custo, 

de se alcançar, com autonomia os destinos desejados na cidade”, o que adiciona a 

esse  conceito  dois  novos  componentes  fundamentais:  o  tempo  e  o  custo  dos 

deslocamentos. (Projeto de Lei nº 1.687/2007).

A garantia de mobilidade e acessibilidade são particularmente importantes para 

pessoas que possuem menos opções de transporte (pessoas com necessidades 

especiais, idosos, crianças e pessoas com baixa renda). 

Condições  precárias  e  insuficientes  de  mobilidade  e  acessibilidade  podem 

contribuir  para  a  exclusão  social,  econômica  e  física  de  populações  mais 

vulneráveis. 

De acordo com os dados do IBGE, aproximadamente 25 milhões de pessoas no 

Brasil apresentam algum tipo de necessidade especial. São os Pedestres Especiais.

O Decreto-lei 5296 de 2 de dezembro de 2004, também conhecido como Lei de 

Acessibilidade, regulamenta o atendimento às necessidades específicas de pessoas 

portadoras de deficiência no que concerne a projetos de natureza arquitetônica e 
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urbanística,  de  comunicação  e  informação,  de  transporte  coletivo,  bem como  a 

execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva.

Para  que  os  sistemas  de  transporte  sejam  plenamente  acessíveis,  são 

necessárias ações sobre o ambiente construído (calçadas,  pontos de parada dos 

ônibus, estações e outros), sobre os veículos e até sobre elementos de identificação 

dos serviços, no caso para facilitar a sua utilização por pessoas com deficiências 

visuais.

Muitas  dessas  necessidades  podem  ser  resolvidas  apenas  com  uma 

especificação adequada na fase de projeto (aplicação dos princípios do desenho 

universal),  outras  demandam  investimentos  significativos.  Uma  política  de 

mobilidade orientada para a acessibilidade deve combinar ações normativas com 

investimentos  diretos  no  espaço  urbano  e  nos  equipamentos  associados  aos 

serviços de transporte.

2.2.9. RAMPAS, ESCADAS E PLATAFORMAS

As rampas, escadas e plataformas servem para dar acesso a lugares onde os 

pedestres desejam ir. Porém com a lei da acessibilidade todas as pessoas devem 

receber instalações próprias que facilitem a sua locomoção. Isso inclui a exigência 

de  que  passeios  públicos  tenham rampas  com inclinação  acentuada,  pois  deve 

permitir que o cadeirante sozinho consiga subir a rampa. 

As escadas devem ser largas e possuírem corrimãos de apoio e os patamares 

de descanso devem ser respeitados. E sempre próximo a uma escada deve-se ter 

uma segunda opção de acesso para as pessoas com necessidades especiais, pode 

ser uma rampa ou um elevador.

As  plataformas  de  embarque e  desembarque de  passageiros  deve  estar  no 

mesmo nível  do modal  de transporte.  Elas  devem ter  dimensão necessária para 

comportar o fluxo de pedestres que aguardam o transporte e os pedestres que estão 

desembarcando.
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2.3.  MEDIDAS DE TRAFFIC CALMING

Segundo  o  Manual  de  Medidas  Moderadoras  de  Tráfego  (BHTRANS-1999), 

Traffic Calming é o termo que designa a aplicação através da engenharia de tráfego,  

de regulamentação e de medidas físicas, desenvolvidas para controlar a velocidade 

e induzir os motoristas a um modo de dirigir mais apropriado à segurança e ao meio  

ambiente.

O Traffic Calming se tornou lugar comum em muitas áreas urbanas na Europa, 

primeiramente como resultado de políticas governamentais que visam a redução em 

um terço  do  número  de  acidentes.  Muitas  autoridades locais consideram  Traffic 

Calming como um elemento importante nas suas estratégias de transporte. Há uma 

demanda crescente pela implementação de projetos de  Traffic Calming em áreas 

residenciais e comerciais locais. Os objetivos principais desta medida são:

 reduzir o número e a severidade dos acidentes;

 reduzir os ruídos e a poluição do ar; e

 revitalizar as características ambientais das vias através da redução do 

domínio do automóvel.

As  medidas  específicas  de  Traffic  Calming  estão  divididas  segundo  duas 

categorias:  (a)  para  a  redução da  velocidade dos  veículos;  e  (b)  para  criar  um 

ambiente que induza a um modo prudente de dirigir. Alguns elementos usados neste 

método são explicados abaixo:

PLATAFORMAS:

É uma porção elevada da via colocada em ângulo reto em relação à direção do 

tráfego.  As  plataformas  são  um  tipo  de  ondulação  construída  com  perfil  plano 

(plataforma propriamente dita) e rampas. São construídas de meio-fio a meio-fio, 

(FIG.2.20).

Objetivos:

• melhoria da segurança através da redução da velocidade

• permite  que pedestres e cadeiras de  roda atravessem a via sem qualquer 

mudança de nível
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FIG 2. 20 Plataforma utilizada em travessia de pedestres semaforizada, 

destacando o uso de materiais diferenciados.

Fonte: Manual de Medidas Moderadoras de Tráfego, BHTRANS-1999

PLATÔ:

É uma seção elevada da via da mesma altura da calçada, compreendendo toda 

a interseção, construída com perfil plano e rampas. O platô pode ser implementado 

em trechos de vias, neste caso sobre uma extensão maior que a de uma ondulação 

(FIG. 2.21).

Objetivos:

• melhoria da segurança através da redução da velocidade especialmente de

veículos leves;

• facilitar a travessia de pedestres
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FIG 2. 21 Platô - interseção elevada construída de blocos de concreto 

avermelhado, destacando a rampa de acesso e os 

balizadores que delimitam a calçada.

Fonte: Manual de Medidas Moderadoras de Tráfego, BHTRANS-1999

ESTREITAMENTO DE VIAS:

Ao contrário dos pontos de estrangulamento, os estreitamentos de vias são

implementados ao longo de toda a extensão a ser tratada (FIG. 2.22).

Objetivos:

 limitar a velocidade e as ultrapassagens

 facilitar a travessia de pedestres, reduzindo a distância de travessia na pista 

de rolamento
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FIG 2. 22 Estreitamento ao longo de toda a via, com baia de 

estacionamento e elementos verticais.

Fonte: Manual de Medidas Moderadoras de Tráfego, BHTRANS-1999

MUDANÇA DE REVESTIMENTO:

É o recobrimento parcial ou total da pista de rolamento e da calçada. Envolve a 

mudança da textura do revestimento buscando aprimorar a aparência do local a ser 

tratado, mas mantendo sua identidade. É usada principalmente em vias de centros 

históricos, em vias estritamente comerciais e em locais com mérito paisagístico (FIG. 

2.23).

Objetivos:

 distinguir as diferentes funções da via;

 melhorar a aparência da via, melhorando o impacto visual;

 reforçar as medidas redutoras de velocidade.
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FIG 2. 23 Uso de revestimentos diferenciados em área comercial, 

em harmonia com as características da via tratada

Fonte: Manual de Medidas Moderadoras de Tráfego, BHTRANS-1999

ESPAÇOS COMPARTILHADOS:

É definido como o abandono da tradicional divisão entre a pista e a calçada, 

neste espaço o pedestre tem liberdade de movimentos e os veículos trafegam na 

velocidade de caminhar (FIG. 2.24).

Objetivos:

 dar ao pedestre liberdade de movimentos na via;
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FIG 2. 24 Espaço compartilhado em área comercial, onde a delimitação 

da calçada é feita através da diferenciação do revestimento

Fonte: Manual de Medidas Moderadoras de Tráfego, BHTRANS-1999

ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO:

Utilização de árvores, jardins e vegetação como elementos paisagísticos. (FIG. 

2.25)

Objetivos:

 melhorar a aparência da via, melhorando o impacto visual;

 definir espaços e funções urbanas;

 limitar a visibilidade e reduzir a largura ótica.
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FIG 2. 25 Arborização do canteiro central com utilização de floreiras, 

valorizando a aparência da via

Fonte: Manual de Medidas Moderadoras de Tráfego, BHTRANS-1999

ILUMINAÇÃO E MOBILIÁRIO:

Conjunto de equipamentos da via para criar condições adequadas ao uso do 

espaço urbano (FIG. 2.26).

Objetivos:

 melhorar as qualidades funcionais e estéticas da via;

 incentivar o uso dos espaços públicos;

 aumentar a segurança de pedestres e reduzir a violência urbana.
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           FIG 2. 26 Mobiliário urbano em área de pedestres: bancos, 

bicicletário, lixeiras e iluminação

Fonte: Manual de Medidas Moderadoras de Tráfego, BHTRANS-1999

2.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os elementos físicos que caracterizam os espaços para pedestres citados neste 

capítulo, quando combinados favorecem e incentivam em muito a caminhada em 

percursos  rotineiros.  Nos  capítulos  posteriores  serão  vistos  outros  fatores  que 

podem ser agregados as características físicas dos passeios somando ainda mais 

qualidade a este meio de transporte.

Estas  características  são  fundamentais  para  o  entorno  das  estações  de 

transporte de massa.

No capítulo a seguir serão apresentadas as características dos espaços para 

ciclistas.
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3. CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA CICLISTAS

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Como  forma  de  fugir  dos  problemas  de  trânsito  e  das  más  condições  do 

transporte público de passageiros, muitas pessoas estão utilizando o modo bicicleta 

como meio de locomoção nas cidades.

O Brasil, com frota estimada de 60 milhões de bicicletas, é o terceiro produtor  

mundial de bicicletas, com 6% da produção mundial, atrás apenas da China, líder 

absoluta – 81% e da Índia – 10%. (ABRACICLO, 2010).

A bicicleta, atualmente, vem ganhando espaço dentre as soluções para os

problemas  urbanos.  Na  Europa,  países  como  Alemanha,  Bélgica,  Inglaterra  e 

Holanda estão adotando medidas para aumentar o uso desse modo. 

Assim com o objetivo de identificar as principais características de um sistema 

cicloviário, este capítulo discorre sobre os seus principais componentes e os fatores 

que  devem ser  levados em consideração  durante  seu  planejamento,  tais  como: 

localização das ciclovias e dos estacionamentos, demanda e segurança.

3.2. COMPONENTES DE UM SISTEMA CICLOVIÁRIO

Segundo o Manual de Planejamento Cicloviário do GEIPOT de 2001 um sistema 

cicloviário  consiste  em  uma  rede  integrada  composta  por  elementos  com 

características de vias, terminais, transposições, equipamentos, etc que atendam a 

demanda e a conveniência do usuário da bicicleta em seus deslocamentos em áreas 

urbanas,  especialmente em termos de segurança  e conforto.  Nos itens  a  seguir 

serão descritos os principais componentes do sistema cicloviário.
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3.2.1. CICLISTAS

Por definição, o ciclista é o usuário que se utiliza da bicicleta, veículo de duas 

rodas não motorizado, tanto para meio de transporte, quanto para objeto de lazer ou 

para competições esportivas. 

Quanto aos tipos de ciclistas, o  Bicycle Transportation Committee (1980)  apud 

Brasileiro  e  Luz  (1996),  define  quatro  tipos:  esportista,  usuário  permanente, 

recreacionista e menor. O esportista apresenta um conhecimento significativo sobre 

a arte de pedalar. O usuário permanente é um ciclista habilidoso, mas não tem um 

conhecimento muito significativo sobre a arte de pedalar. O recreacionista apresenta 

pouco ou nenhum treino em ciclismo. O menor tipo inclui pessoas na faixa etária de 

7 a 17 anos de idade, que não possuem habilitação para veículos automotores e que 

não podem ser impedidos de usar a bicicleta.

3.2.2. BICICLETAS

Segundo  o  manual  do  GEIPOT  -  Empresa  Brasileira  de  Planejamento  de 

Transportes (2001) - a bicicleta é o veículo individual mais utilizado nos pequenos 

centros  urbanos  do  país  (cidades  com  menos  de  50.000  habitantes),  que 

representam em número,  mais de 90% do total  de cidades brasileiras. Ela divide 

com o modo pedestre a maioria dos deslocamentos, pois o transporte coletivo não 

atende toda demanda e apenas a minoria da população tem acesso ao automóvel,  

em face da atual concentração de renda no Brasil.

O que difere as cidades de médio porte para as de pequeno porte é a presença 

de  transporte  coletivo  que,  na  maioria  das  vezes,  encontra-se  em  condições 

precárias, pois a exploração dos serviços só se torna viável quando a demanda é 

concentrada e as distâncias são grandes. Assim como nas cidades pequenas, nas 

cidades  de  tamanho  médio,  a  posse  de  automóvel  é  privilégio  da  minoria  e  a 

bicicleta pode ser uma alternativa para o deslocamento diário de uma parcela da 

população (GEIPOT, 2001).
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Nas cidades de grande porte, onde há uma oferta representativa de transporte 

coletivo, as bicicletas estão presentes em grande número, principalmente nas áreas 

periféricas das grandes cidades, onde a situação é semelhante às cidades de médio 

porte e o transporte coletivo encontra-se em situação precária. Nestas cidades, o 

uso da bicicleta, poderia ser estimulado através de investimentos em infraestrutura 

que  permitissem a  integração  desta  com outros  modos  de  transporte  (GEIPOT, 

2001).

Nas  pequenas  e  médias  cidades  a  bicicleta  é  utilizada  por  uma  grande 

porcentagem de habitantes, independentemente da base cultural, do clima, do nível 

de renda e escolaridade (FIG.3.1). Os usuários mais freqüentes são industriários, 

comerciários,  trabalhadores  da  construção  civil,  estudantes,  entregadores  de 

mercadorias,  carteiros  e  até  como  veículo  de  transporte  de  pessoas  além  do 

condutor  (Caderno  de  Referência  para  elaboração  de  Plano  de  Mobilidade  por 

Bicicleta nas Cidades, 2007).

FIG.3. 1 - Triciclo (tipo riquixá) em Munique - Alemanha, 2005

Fonte: Bicicleta Brasil, 2007.

Dentre  as vantagens encontradas no  uso da bicicleta está o baixo  custo  de 

aquisição  e  manutenção.  Os  modelos  mais  simples,  atualmente,  podem  ser 

adquiridos por valor  inferior ao salário mínimo e a sua manutenção chega a ser 

quase desprezível  quando comparada aos  demais  modos  de  transporte.  Para  o 
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setor público os custos necessários para a circulação da bicicleta são baixos quando 

comparados com o transporte motorizado.

Além  disso,  a  bicicleta  possui  eficiência  energética  pois  elas  não  utilizam 

combustível a sua fonte de energia vem do esforço do próprio usuário. O ciclista 

consome pouca energia quando comparado com o automóvel e o pedestre. Cerca 

de  cinco  vezes  menos  que  um  pedestre  e  cinqüenta  vezes  menos  que  um 

automóvel pequeno, para uma mesma distância. (GEIPOT, 2001)

Com baixo  impacto  ambiental,  este  ocorre  apenas durante seu  processo  de 

fabricação, já que a bicicleta tem propulsão baseada na força humana. No entanto,  

esse impacto é praticamente nulo, pois a bicicleta possui porte e peso reduzidos. Ela 

também não provoca poluição sonora, com exceção das buzinas que, para cumprir 

sua função, produz ruído.

Uma grande vantagem do uso contínuo da bicicleta é a contribuição à saúde do 

usuário, o ciclismo contribui para restaurar  e manter o bem-estar físico e mental, 

sendo fortemente terapêutico.

Outra grande vantagem da bicicleta está na flexibilidade concedida aos seus 

usuários,  pois não possuem rotas e horários pré-estabelecidos. Sua circulação é 

permitida  em  locais  inacessíveis  a  outras  modalidades  e,  no  caso  de 

congestionamento de tráfego, o ciclista pode continuar a viagem. Por essas e outras 

facilidades a bicicleta se torna um importante meio de transporte em complemento 

ao acesso do terminal de transporte até a residência.

Para distâncias de até 5Km, há estudos que constatam ser a bicicleta o meio de 

transporte  mais  rápido  em deslocamento  “porta-porta”,  nas  áreas  urbanas  mais 

densas.  A  velocidade  média  da  bicicleta  pode  variar  entre  12km/h  a  15km/h,  

portanto observa-se que as viagens de bicicleta são 3 a 4 vezes mais velozes do 

que a caminhada (GEIPOT, 2001). 

O  espaço  necessário  para  o  estacionamento  deste  veículo  é  menor  que  o 

utilizado por automóveis. Numa área necessária para estacionar um carro podem 

ser acomodadas com folga até 10 bicicletas, podendo este número chegar a 20 se 

usadas técnicas em terceira dimensão (GEIPOT, 2001).

Com o uso da bicicleta, o número de horas perdidas em congestionamento é 

reduzido  e  a  porcentagem  das  receitas  familiares  alocadas  em  gastos  com 
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transportes são menores, aumenta a qualidade de vida, melhora os indicadores de 

saúde e a expectativa de vida e, ainda, o fluxo no tráfico.

Porém, a bicicleta possui um raio de ação limitado, (limite teórico é de 7,5 km 

para  uma  velocidade  média  de  15km/h  com  duração  de  30  minutos 

aproximadamente (GEIPOT, 2001)), principalmente quando se considera o conforto 

do usuário, pois dependendo das condições climáticas e da distância a percorrer, o 

ciclista pode ter  sua viagem interrompida pela chuva  ou  chegar  transpirando ao 

destino (FERREIRA, 2005). No entanto, a localização de alguns pólos geradores de 

tráfego na periferia das cidades faz com que muitos ciclistas percorram distâncias 

superiores a esta.

Os  ciclistas  podem  representar  uma  ameaça  para  os  pedestres. 

Frequentemente, por falta de segurança no tráfego, ou conveniência de seu trajeto,  

os ciclistas circulam nos locais destinados aos pedestres. Outra dificuldade para o 

uso da bicicleta é a ondulação dos terrenos, obviamente, uma topografia acidentada 

desestimula o uso deste modo por exigir maior  esforço do ciclista. Isto pode ser 

superado com o desenvolvimento de um sistema viário em direções que suavizem a 

declividades de rampa.

Há também outras desvantagens: a falta de estacionamentos destinados para as 

bicicletas e a baixa segurança no tráfego. Tais estacionamentos evitariam furtos. E a 

baixa segurança no tráfego é agravada pelo comportamento inadequado de muitos 

ciclistas.

Estas  desvantagens  podem  ser  minimizadas  através  da  adoção  de  um 

planejamento cicloviário para áreas que possuem potencial  de uso deste modo e 

com a implantação de infra-estrutura para circulação de ciclistas tais como: ciclovias, 

ciclofaixas,  paraciclos,  bicicletários,  faixas  compartilhadas,  ciclorotas,  passarelas 

subterrâneas e outros equipamentos que permitem a integração da bicicleta com 

outros modos. Além disso, para estimular  a utilização da bicicleta como meio de 

transporte é necessária a participação não apenas do poder público, mas também 

de toda a sociedade. Indústrias, comércio, universidades, escolas, e outros devem 

possuir uma estrutura mínima que permita aos ciclistas tomar banho e se trocar.

A indústria brasileira, há mais de uma década, vem consolidando o interesse 

pela produção de bicicletas tipo  mountain-bike.  No entanto,  as vendas nacionais 

demonstram ser forte ainda a preferência pelos tipos Barra Circular ou Barra Forte.  
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Estas são mais resistentes aos pavimentos usualmente encontrados pelos ciclistas, 

mormente  nas  periferias  das  grandes  cidades,  nas  áreas  urbanas  de  pequenos 

municípios, assim como nas diversas áreas rurais do território nacional. Na maior 

parte dessas áreas, predomina o terreno natural  que, devido à ação das chuvas,  

acaba por formar um piso irregular, consideravelmente desconfortável à circulação 

de bicicletas.  (Caderno de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por 

Bicicleta nas Cidades, 2007).

A figura 3.2 apresenta a produção de bicicletas no Brasil nos últimos sete anos e 

para 2011 a estimativa é que este número aumente em 2%.

FIG.3. 2 - Produção brasileira de bicicletas por ano
Fonte: ABRACICLO, 2010.

A figura 3.3 abaixo apresenta a distribuição de bicicletas no Brasil por regiões, e 

tipo de uso. É importante destacar que 50% do consumo brasileiro de bicicletas é 

para o uso como meio de transportes, em outras décadas a bicicleta era tida como 

um brinquedo, usada somente nos momentos de recreação e lazer.
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FIG.3. 3- Bicicletas segmentadas por região e uso no Brasil
Fonte: ABRACICLO, 2010.

3.2.3. VIAS DE CIRCULAÇÃO DE BICICLETAS

As vias são faixas projetadas para transportar. No caso da bicicleta podemos 

citar dois tipos de vias destinadas para elas: as ciclovias e as ciclofaixas.

3.2.3.1. CICLOVIA

A ciclovia constitui-se na mais importante infraestrutura que pode ser criada em 

favor da circulação de bicicletas nas áreas urbanas e rurais. Seu espaço é destinado 

à circulação exclusiva de bicicletas em sentido bidirecional, com tráfego separado da 

pista de rolamento dos outros modos sendo, habitualmente, mais elevada do que a 

pista  de  veículos  motorizados.  No  sistema  viário,  pode  localizar-se  ao  longo  do 

canteiro central ou nas calçadas laterais, ilustrado na figuras 3.4 e 3.5 abaixo.
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Seu  traçado  pode  ser  totalmente  independente  da  malha  viária  urbana  ou 

rodoviária. Porém nesses casos, o controle de acesso deverá ser mais rígido, ou 

seja,  a acessibilidade dos ciclistas a ela deverá ser projetada de forma segura e 

eficiente em todos seus cruzamentos  com outras estruturas viárias. (Caderno de 

Referência  para  elaboração  de  Plano  de  Mobilidade  por  Bicicleta  nas  Cidades, 

2007).

FIG.3. 4- Exemplo Ciclovia
Fonte: Bicicleta Brasil, 2001 (a).

FIG.3. 5 Ciclovia Segregada em Itapema, SC
Fonte: XPK 

A ciclovia também pode ser considerada como a faixa destinada à circulação de 

bicicletas  situada  na  pista  utilizada  pelo  tráfego  motorizado,  desde  que  haja 
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segregação absoluta da mesma, proporcionada por elementos de concreto. Algumas 

cidades brasileiras, têm adotado o uso de blocos pré-moldados de concreto como 

separador do tráfego automotor, ilustrado na figura 3.6 abaixo.

FIG.3. 6-Exemplo de separador de concreto
Fonte: Bicicleta Brasil, 2001 (a).

As ciclovias correspondem à principal estrutura adotada em benefício do ciclista 

no  território  brasileiro.  Os  projetos  e  as  obras  realizadas  pelas  diferentes 

administrações  locais  para  os  mais  de  2.505  km  de  infra-estrutura  no  território 

nacional  constitui  um  universo  relativamente  rico  em  variedade.  (Caderno  de 

Referência  para  elaboração  de  Plano  de  Mobilidade  por  Bicicleta  nas  Cidades, 

2007).

Muitas  são  as  dimensões encontradas nos  projetos  de  ciclovias  no  território 

brasileiro,  por  falta  de  informação  e  estudos  específicos  não  houve  uma 

padronização dos projetos. 

No Brasil a ciclovia unidirecional não é comumente adotada, ela é mais utilizada 

em países  com vasta  tradição  no  uso  da  bicicleta,  como  Holanda,  Alemanha  e 

Dinamarca. Países em que existe uma rede cicloviária completa, em determinada 

área  urbana  e  a  bicicleta  é  compreendida  como  um  modal  que  deve  receber 

tratamento igual àquele dado aos outros veículos na via pública. A largura mínima 

adotada na França e na Holanda para a pista unidirecional (com sentido único) é de 

2 m,  correspondendo esta à largura efetiva da ciclovia (FIG.3.7). Quando se têm 

bordas desniveladas em mais de 10 cm, conforme apresentado na figura 3.8,  há 

necessidade do acréscimo de 0,50m na ciclovia.
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FIG.3. 7 Exemplo de ciclovia unidirecional na Europa
Fonte: Bicicleta Brasil, 2001 (a).

FIG.3. 8 Exemplo de ciclovia unidirecional com desnível na Europa
Fonte: Bicicleta Brasil, 2001 (a).

Paras  as  ciclovias  com arborização  lateral  deve  ser  acrescentado,  além da 

super-largura de 0,50m, mais 0,25m, gerando um afastamento mínimo para que não 

haja interferência  do ciclista  com o tronco das árvores ou de qualquer obstáculo 

fixo (FIG.3.9).
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FIG.3. 9 Arborização lateral na ciclovia unidirecional
Fonte: Bicicleta Brasil, 2001 (a).

A largura de uma pista unidirecional poderá variar também em função do volume 

de bicicletas em horário de pico, em circulação numa determinada rota.

Largura  efetiva  de  uma  ciclovia  unidirecional,  no  caso  brasileiro,  segundo  o 

tráfego horário (bicicletas por hora):

• até 1.000 de 1,50 a 2,50 m

• de 1.000 a 2.500 de 2,50 a 3,20 m

• de 2.500 a 5.000 de 3,20 a 4,00 m

• mais de 5.000 de 4,00 a 6,00 m (*)

(*) Em todos estes casos, deve-se considerar ser esta a largura útil. Quando da 

implantação de ciclovia sobre vias existentes e ocorrer da sarjeta lateral apresentar 

precário estado de conservação ou desnível acentuado, incluir 0,50 m adicional às 

larguras acima. (Caderno de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por 

Bicicleta nas Cidades, 2007).

A ciclovia bidirecional é a mais usada no Brasil, sendo normalmente adotada nos 

grandes centros urbanos como espaço de lazer e, no interior do país, como ciclovia 

funcional.

Sua largura ideal é de 3m, mas é aceitável dimensioná-la com, no mínimo, 2,50 

m.  No  caso  de  desnível  lateral  superior  a  0,10  m (calçada,  terrapleno,  etc.),  é 

imprescindível adotar uma sobre-largura de 0,50 m, a exemplo daquela apresentada 

nas pistas unidirecionais.
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FIG.3. 10 Exemplo de ciclovia bidirecional
Fonte: Bicicleta Brasil, 2001 (a).

A largura recomendável de uma pista bidirecional também varia em função do 

volume  de  bicicletas  em  circulação  numa  determinada  rota  (FIG.3.10).   A 

correspondência entre o volume de bicicletas e a largura é a seguinte:

Largura  efetiva  de  uma  ciclovia  bidirecional,  no  caso  brasileiro,  segundo  o 

tráfego horário (bicicletas por hora):

• até 1.000 de 2,50 a 3,00 m

• de 1.000 a 2.500 de 3,00 a 4,00 m

• de 2.500 a 5.000 de 4,00 a 6,00m

• mais de 5.000 > 6,00m (**)

(**)  vale  a  mesma  observação  realizada  para  as  pistas  unidirecionais 

anteriormente.

3.2.3.2. CICLOFAIXA

Entende-se  como  ciclofaixa  o  espaço  destinado  à  circulação  de  bicicletas, 

próximo à pista de rolamento de veículos automotores, sendo apenas separada por 

pintura  e/ou  dispositivos  delimitadores  que  são  chamados  de:  “tachinhas”; 

“tartarugas”, “calotas” e “tachões”, dependendo das suas dimensões. (Caderno de 

Referência  para  elaboração  de  Plano  de  Mobilidade  por  Bicicleta  nas  Cidades, 

2007).

59



FIG.3. 11 Exemplo Ciclofaixa
Fonte: Bicicleta Brasil, 2001 (a).

Algumas  características  podem  ser  observadas  nas  ciclofaixas,  objetivando 

garantir  uma  elevada segurança  em toda  a  sua  extensão  ela  deve  ser  sempre 

unidirecional.  Quando  houver  espaço  a  ciclofaixa  deve  ser  canalizada  nas 

proximidades  de  cruzamentos,  com  este  procedimento  ela  deixa  de  ser  uma 

ciclofaixa para ser uma ciclovia, pelo menos em pequena extensão, como visto na 

figura 3.11 acima. 

Existem  basicamente  quatro  posições  possíveis  para  a  implantação  de 

ciclofaixas.  A mais  recomendada é  aquela em que a ciclofaixa situa-se  junto  ao 

bordo direito da via do tráfego automotor, no mesmo sentido de tráfego de toda a 

via, onde seja proibido o estacionamento de automóveis nos dois lados. Porém, esta 

situação só deve ser adotada em situações onde haja caixa de via suficiente, de 

forma a não comprometer a segurança dos ciclistas, motoristas e passageiros dos 

coletivos junto ao passeio, na hora do embarque e desembarque (FIG.3.12).
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FIG.3. 12- Exemplo 1ª posição, ciclofaixas nos dois lados da via, Holanda, 2006
Fonte: Bicicleta Brasil, 2007.

Uma segunda opção de posicionamento da ciclofaixa é quando esta situa-se 

entre  a  faixa  do  estacionamento  e  o  bordo  do  meio-fio,  ao  lado  da  calçada 

(FIG.3.13). Só deve ser adotada em situações específicas, onde haja envergadura 

viária suficiente de forma a não comprometer a segurança tanto do ciclista quanto a 

do motoristas e passageiros que embarcam ou desembarcam sobre a ciclofaixa.

FIG.3. 13 - Exemplo da 2ª posição, ciclofaixa entre o passeio e área destinada 
ao estacionamento

Fonte: Bicicleta Brasil, 2007.
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A terceira posição é a mais perigosa que as anteriores e muito menos segura.  

No  entanto,  em áreas  especiais  de  cidades de  pequeno porte  onde o  fluxo  de 

veículos  motorizados  é  relativamente  baixo,  e  os  veículos  permanecem 

estacionados  por  longos  períodos,  é  admissível  a  adoção  desta  solução.  Esta 

alternativa garante a livre circulação dos ciclistas sem interrupções aparentes por 

trechos relativamente longos (FIG.3.14).

FIG.3. 14 - Exemplo da 3ª Posição, adotado pelo Departamento de Transporte 
da Cidade de Chicago – EUA, 2001

Fonte: Bicicleta Brasil, 2007.

A quarta posição é a das ciclofaixas em fluxo contrário. Ela somente deve ser  

adotada em vias de tráfego local, onde a velocidade dos veículos motorizados é 

baixa (inferior a 30 km/h).

Nesse tipo de ciclofaixa, a segurança dos ciclistas é limitada, pois em choques 

frontais as velocidades se somam (FIG.3.15).
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FIG.3. 15 - Exemplo da 4ª posição
Fonte: Bicicleta Brasil, 2007.

FIG.3. 16 Posições para Implantação das Ciclofaixas
Fonte: Bicicleta Brasil, 2001(a).

Quanto  à  largura  a  ser  adotada  para  as  ciclofaixas,  grandes  controvérsias 

existem (FIG. 3.16). Usualmente em uma ciclofaixa comum defini-se como sendo de 

1,20 m a sua largura mínima interna, em trecho unidirecional, devendo a ela ser  

acrescida a faixa de separação da corrente do tráfego motorizado. Esta faixa de 

separação deve ter largura mínima de 0,40m em situações especiais, sendo 0,60m a 

sua largura mínima ideal seu espaço deve ser definido por pintura de duas faixas 

paralelas, preenchido com linhas em diagonal, formando “zebrados”, acrescentando-

se  ainda  “tachas  ou  tachinhas”  refletivas.  A  figura  3.17  a  seguir  exemplifica  o 
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primeiro caso, somando-se à faixa separadora da via ciclável da linha do meio-fio 

(0,20m), sua largura se eleva a 1,80m.

FIG.3. 17 Largura de uma ciclofaixa comum
Fonte: Bicicleta Brasil, 2001(a).

Nas ciclofaixas especiais,  que representam risco permanente,  por  exemplo a 

posição 3, a solução só pode ser implantada se a via destinada à circulação de 

bicicletas  permitir  largura  igual  a  2  m.   Algumas  ciclofaixas  apresentam 

características muito especiais, exigindo padrão de sua largura. Como é o caso das 

ciclofaixas implantadas em calçadões para pedestres. Esta situação é a única que 

admite que a ciclofaixa tenha duplo sentido de tráfego e sua largura deve ser de 

2,20 m.

3.2.4. PAVIMENTAÇÃO

Os  requisitos  básicos  para  uma  ciclovia,  no  tocante  ao  pavimento,  são  os 

seguintes:  a  superfície  de  rolamento  deverá  ser  regular,  impermeável, 

antiderrapante e, se possível, de aspecto agradável. Por conveniência deve estar 

próxima da ciclovia com o passeio do pedestre, e é desejável que a superfície da 

ciclovia e a do passeio sejam visualmente diferenciadas para que não haja a invasão 
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da ciclovia pelo pedestre assim como a invasão do passeio pelo ciclista. As ciclovias 

não são submetidas a grandes esforços, portanto  sua estrutura pode ser a mesma 

utilizada  para  vias  de  pedestres.  No  entanto,  ocorre  de  seus  traçados cortarem 

áreas de acesso a garagens, estacionamentos fechados e outros locais destinados à 

guarda de veículos motorizados. Nesses casos, sugere-se a adoção de reforço de 

base, com armação em malha em ferro sob camada de concreto magro. (Caderno 

de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades, 

2007).

A  diferenciação  visual  na  pavimentação,  entre  a  ciclovia  e  as  outras  vias 

adjacentes, é usada como recurso auxiliar de sinalização. A maioria das ciclovias 

tem seu pavimento colorizado, através da adição de oxalato de ferro ao concreto 

magro, no momento da usinagem. Dependendo da quantidade de oxalato de ferro, 

haverá diferentes tonalidades de vermelho no pavimento final (FIG. 3.18).

FIG.3. 18 Pavimento Colorizado, Bangu/RJ
Fonte: Bicicleta Brasil, 2001(a).

Os revestimentos  mais  usados são:  concreto  asfáltico,  com agregado miúdo 

sobre base estabilizada ou base tratada com cal ou cimento, e tratamento superficial 

duplo, normalmente usando o produto betuminoso com cor.  Hoje, no sul do Brasil, 

têm sido realizadas experiências com pneus usados, que são reciclados e aplicados 

em  bases  de  pavimentos  com  baixa  exigência  de  esforços  mecânicos.  Tais 

pavimentos poderiam ser aproveitados com sucesso em ciclovias, por poderem ser 

colorizados, visto que esse tipo de via é submetido a baixos esforços.
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Os tipos de pavimentos possíveis de serem utilizados no Brasil são o concreto, 

os materiais betuminosos e algumas rochas rudimentares (termo que caracteriza o 

estado bruto das rochas, sem lapidação, apenas cortadas por aparelho). (Caderno 

de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades, 

2007).

3.2.5. DRENAGEM

Segundo o Caderno de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por 

Bicicleta nas  Cidades,  2007,  a  drenagem das ciclovias  deve  ser  a  mais  natural  

possível, tirando-se partido da topografia do sítio, evitando-se, assim, a instalação 

de redes sofisticadas, para o escoamento das águas pluviais. Quando houver uma 

maior  liberdade de  traçado (em especial  nas  ciclovias  de  lazer),  deve-se  evitar 

cortes e aterros, pois os movimentos de terra sempre criam alguns problemas de 

drenagem que implicam erosão ou necessidade de desobstrução.

Nas ciclovias  que  margeiam ruas  ou  estradas,  deve-se  adotar,  sempre  que 

possível, um greide colado para evitar problemas de drenagem. A inclinação lateral 

da pista deve ser de 2% para favorecer um rápido escoamento das águas. Essa 

inclinação  deverá  ser  sempre  para  o  lado  das  vias  existentes,  aproveitando-se, 

dessa forma, o sistema de drenagem que elas possuem.

O terrapleno  deve  estar,  preferencialmente,  em nível  inferior  ao  da  ciclovia, 

evitando-se, assim, a formação de poças de água na via ciclável.

FIG.3. 19 Exemplo de drenagem em ciclovias que margeiam ruas
Fonte: Bicicleta Brasil, 2001(a).
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A posição das grelhas em boca de lobo (FIG. 3.19) é um importante aspecto 

quanto à segurança dos ciclistas, referente à drenagem em ciclovias, ciclofaixas ou 

vias  onde exista tráfego de bicicleta.  A figura a seguir  mostra  o  posicionamento 

correto, considerando a direção do tráfego de bicicletas. Além desse procedimento, 

sugere-se ainda que as grelhas tenham seus espaços vazios diminuídos e que o 

tamanho das barras seja menor, para se evitar o encaixe eventual de uma roda. 

3.2.6. ILUMINAÇÃO

Nas ciclovias a iluminação das pistas deve ser  estudada com muito cuidado, 

tanto  para  o  conforto  dos  usuários,  quanto  para  a  sua  segurança.  Os usuários 

necessitam de iluminação para garantir tanto a sua segurança pessoal, como maior 

visibilidade do tráfego motorizado circulando nas vias.

A  luminosidade  tem  um  papel  fundamental  nos  cruzamentos.  Isso,  sem 

considerar que ela pode garantir a previsibilidade de uma situação de risco para o 

ciclista. A iluminação pública é responsável pela diminuição significativa de assaltos 

e latrocínios, tendo sido adotada como medida preventiva importante à diminuição 

da  criminalidade  em  diversos  programas  de  vários  países,  inclusive  do  Brasil. 

(Caderno de Referência para elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas 

Cidades, 2007).

Ao projetar é necessário tornar o ciclista o mais visível possível aos motoristas.  

Muitas  vezes  as  bicicletas  assim  como  os  seus  condutores  são  tidos  como 

elementos transparentes na paisagem, devido as suas dimensões e também em 

função da sua agilidade em mudar rapidamente de direção e posicionamento no 

meio ambiente (FIG. 3.20).

É  comum  em  alguns  países  da  Europa,  e  mesmo  em  algumas  cidades 

brasileiras, a adoção de  iluminação especial,  não somente  no cruzamento,  mas, 

também,  ao longo de toda a ciclovia. Nesses casos, a iluminação tanto pode ser 

proveniente  de  postes  da  iluminação  pública  como  de  outros  dispositivos 

implantados ao longo do trajeto. 
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FIG.3. 20 Iluminação da aproximação de uma travessia de ciclistas
Fonte: Bicicleta Brasil, 2001(a).

3.2.7. SINALIZAÇÃO

O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 

introduziu muitas medidas favoráveis à circulação de bicicleta nas vias urbanas e 

rodovias.  Existem dois tipos de  sinalização  para ciclovias,  a Sinalização  Vertical 

através de placas e a Sinalização Horizontal quando representadas no chão.

SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical é aquele que é representada por placas, cada placa tem 

uma finalidade específica como: 

 Informar  aos  usuários  da  via  pública  sobre  condições,  proibições  ou 

restrições no uso da via, normas cujo desrespeito constitui infração;

 Adverter quanto a possíveis situações de perigo na via;

 Indicar estacionamentos, início e fim de ciclovia;
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 Informar  o  horário  aceito  para  tráfego  compartilhado  de  pedestres  e 

ciclistas.

FIG.3. 21 Advertência – ciclistas à frente
Fonte: GEIPOT, 2001

FIG.3. 22 Regulamentação – Proibido Trânsito de Bicicletas
Fonte: GEIPOT, 2001
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FIG.3. 23 Regulamentação – Circulação exclusiva de Bicicletas
Fonte: GEIPOT, 2001

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal é aquela que é representada no chão, através de faixas  

vermelhas e desenhos cada pintura tem uma finalidade específica como: 

 Indicação  de  travessias  em nível  para  ciclistas  através  de  uma  faixa 

pintada vermelha com largura de 1,80m a 3,00m;

 Definição de prioridade nas interseções;

 Representação de faixa para ciclistas;

 Indicação de dias e horários exclusivos para ciclistas.
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FIG.3. 24 Horizontal – Representação ciclofaixa aos Domingos - SP
Fonte: Site-www.globo.com

3.2.8. RAMPAS

Alguns cuidados especiais devem ser concedidos às rampas nas ciclovias, uma 

vez que o ciclista, por ser propulsor do seu próprio veículo, é muito sensível a esse 

tipo de dificuldade.

Embora nem sempre seja possível mudar o greide da via, ou mesmo o espaço 

lateral onde a ciclovia será instalada, é importante buscar atenuar as rampas. Caso 

não seja possível fazer tal suavização do perfil em projeto, muitas vezes é melhor  

abandonar a proposta original, procurando-se rota alternativa para a circulação dos 

ciclistas.
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Interessante  observar  que  ciclistas  normalmente  preferem  rampas  mais 

acentuadas  por  pequenos  trechos  a  rampas  muito  longas,  mesmo  que  suaves. 

Neste sentido, quando for possível, deve-se adotar rampas escalonadas, ou seja, 

com a definição de greide de projeto onde ocorram patamares nivelados, logo após 

a realização de rampas acentuadas com pequenas extensões. Esse procedimento 

evita  grandes  movimentações  de  aterro,  além  de  conceder  maior  conforto  aos 

ciclistas.

Um ciclista em circulação por um trecho de ciclovia assim escalonado tem a 

sensação de que pode realizar a subida de forma fácil, devido ao bem-estar físico 

experimentado ao alcançar os planos entre as rampas. No entanto, esses trechos 

não devem ser longos.

3.2.9. COBERTURAS

As ciclovias de maneira geral não possuem nenhum tipo de cobertura contra 

intempéries, nem mesmo em países frios e com neve.

O paisagismo em volta da ciclovia tem a função de amenizar o calor e proteger 

contra chuva.

3.2.10. PAISAGISMO

O tratamento do meio ambiente próximo constitui elemento fundamental para o 

estímulo do uso da infra-estrutura cicloviária, tanto para pistas destinadas ao lazer, 

quanto para aquelas de uso utilitário.

Em caso de pistas exclusivas segregadas do tráfego automotor, recomenda-se 

prever, quando o espaço entre a via e a ciclovia for superior a 1,50m, a colocação de 

arbustos para formar uma barreira. Desta forma é possível minimizar os efeitos da 

intimidação  aos  ciclistas,  provocados  pela  velocidade  e  pelo  peso  dos  demais 

veículos, além de atenuar o efeito dos gases lançados pelos veículos automotores.
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FIG.3. 25 Seção Transversal de terraplenos
Fonte: GEIPOT, 2001

O GEIPOT Recomenda que quando não for possível prover uma faixa mínima 

de 1,50m, o terrapleno não deve ter menos de 0,80m como pode ser visto na figura 

3.25 acima. A primeira condição é exigida para a plantação de arbustos, em virtude 

do efeito-parede que a cerca viva provoca para os ciclistas e automobilistas.  No 

segundo  caso,  a  recomendação  considera  a  possibilidade  da  criação  de  área 

gramada entre meio-fio e a ciclovia, que pode receber o plantio de árvores com raiz 

axial. A preferência de árvores deste tipo decorre do fato de que árvores que têm 

raízes  com  expansão  lateral  tendem  a  romper  ou  deformar  os  pavimentos 

adjacentes, como pode-se ver um exemplo na figura 3.26, assim como são de difícil 

remoção após seu crescimento, seja em decorrência do seu porte, como devido à 

opinião pública a este respeito.
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FIG.3. 26 Exemplo de plantio inadequado
Fonte: Site-gazetadopovo.com.br

A fim de  tornar  mais  amenas as  viagens de  bicicletas,  prevê-se,  também o 

sombreamento  das ciclovias. Para  reduzir  custos de plantações e conservações, 

pode-se agrupar as árvores em filas de, por exemplo, dez unidades, alternadamente 

em  cada  lado  da  ciclovia.  Além  da  vantagem  dos  custos  de  implantação,  tal 

procedimento permite aos ciclistas um sombreamento intermitente durante o trajeto, 

pela manhã e pela tarde, abaixo na figura 3.27 pode-se ver um exemplo adequado 

de localização da vegetação na ciclovia.

FIG.3. 27 Exemplo de proteção ao sol

Fonte: GEIPOT, 2001
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3.2.11. TIPO DE ESTACIONAMENTOS

Segundo o GEIPOT (1976) a melhoria das condições de mobilidade da bicicleta 

através da criação de ciclovias ficará comprometida se, ao atingir o seu destino, o 

usuário  deste  modo  de  transporte  não  encontrar  facilidade  e  segurança  para 

estacionar. Atualmente, visto em muitas cidades os ciclistas encontram apenas duas 

opções:  encostar a bicicleta às paredes laterais das lojas comerciais e muros de 

residências, acorrentada a postes ou presas com o pedal ao meio-fio da rua (FIG. 

3.28).

FIG.3. 28 Situações brasileiras mais comuns 
Fonte: Brasil 2007

Assim como o transporte coletivo requer um ponto de parada ou terminal ao final 

da viagem; assim como o motorista necessita de uma vaga livre para estacionar seu 

veículo, depois de concluir um deslocamento; o ciclista também precisa guardar sua 

bicicleta depois de concluir seu deslocamento.

O provimento  de  estacionamento  constitui  a  principal  e a primeira tarefa  na 

promoção da bicicleta no meio urbano. Os estacionamentos devem ser implantados 

principalmente junto a terminais de transporte, visando a promoção da integração da 

bicicleta  com  os  outros  meios  de  transporte  coletivo.  Dentre  os  tipos  de 

estacionamento temos o Paraciclo (FIG. 3.29 e 3.30) e o Bicicletário (FIG. 3.31 e 

75



3.32). Vale ressaltar a diferença de nomenclatura entre os dois, o Paraciclo é um 

estacionamento de curta e média duração, com baixa e média capacidade aberto e 

desprovido de zeladoria e o Bicicletário é um estacionamento fechado, provido de 

zeladoria,  de  grande  capacidade  e  longa  permanência.  Porém,  as  principais 

características físicas das vagas, tanto em um como em outro caso, são idênticas, 

pois dependem do tamanho da bicicleta.

Paraciclo:

 É um tipo de estacionamento para bicicletas em espaço público;

 Permite amarrá-las de forma ordenada a fim de evitar  furto;

 Possuem número reduzido de vagas (até 25 vagas);

 Simplicidade de projeto;
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FIG.3. 29 Rio de Janeiro
Fonte: Site: blog.ta.org.br
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FIG.3. 30 Virginia, US
Fonte: TheUrbanEarth

Bicicletário:
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 Normalmente,  estão  localizados  próximos  aos  terminais  de  transporte, 

indústrias,  parques,  áreas de lazer,  turismo e outros locais que atraem 

bicicletas. 

  Possuem infra-estrutura de médio a grande porte. 

FIG.3. 31 O Millenium Park Bike Station, Chicago, US
Fonte:TheUrbanEarth       

FIG.3. 32 Bicicletário próximo da Estação Central de trem de Amsterdã
Fonte: A Bicicleta e as Cidades, 2009
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3.3. O USO DA BICICLETA NO EXTERIOR E NO BRASIL 

Segundo  o  livro  “A Bicicleta  e  as  Cidades”,  do  Instituto  de  energia  e  meio 

ambiente, há inúmeros exemplos de planejamentos cicloviários em grandes regiões 

metropolitanas  nos  quais  a  bicicleta  tornouse  um  meio  de  transporte  urbano 

importante.  Em cidades da  China,  Índia  e  Bangladesh,  a  bicicleta  desempenha 

diferentes papéis. Nesses países, a bicicleta se consolidou como o principal meio de 

transporte da população. Atualmente, com o crescimento econômico, esses países 

têm se preocupado em melhorar as condições dos ciclistas devido à pressão pelo 

uso do espaço provocada pelo aumento da quantidade de carros em circulação.

Por outro lado, em países como a Holanda (com aproximadamente 34 mil km de 

ciclovias),  a  Dinamarca  (onde a  bicicleta  é  o  segundo meio  de  transporte  mais 

utilizado) e  a Alemanha,  o uso  da  bicicleta em redes cicloviárias é  sinônimo de 

cidades  planejadas,  eficientes  e  saudáveis.  Recentemente,  centros  urbanos  na 

Europa e nos Estados Unidos vêm adotando modelos semelhantes ao  “Velib”,  o 

sistema  de  bicicletas  públicas  de  Paris  (FIG.3.33),  onde  há  um posto  de  auto 

atendimento para locação de bicicletas a cada 350 metros, cada um equipado com 

10 bicicletas em média (este número varia conforme o espaço disponível), e mais de 

370 km de ciclovias já implantados. União Europeia, América do Norte e Austrália 

vêm  criando  comissões  para  incentivar  o  planejamento  cicloviário  nas  grandes 

regiões metropolitanas.
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FIG.3. 33Estação do ‘Velib’ de Paris
Fonte: A Bicicleta e as Cidades, 2009

Bogotá, na Colômbia, é hoje considerada um exemplo em termos de transporte 

público. A construção de um sistema de corredores de ônibus associado a melhorias 

das vias para pedestres, aumento do uso de bicicletas e políticas de desestímulo ao 

uso do automóvel, que vêm sendo  implementadas desde o final da década de 1990,  

reduziram o  tempo  das  viagens,  os  congestionamentos  e  os  níveis  de  poluição 

sonora e do ar em 30% nas regiões próximas aos corredores de ônibus. Tal sistema,  

chamado de Transmilênio, recebe investimentos contínuos e prevê a implementação 

de bicicletários em seus terminais, a fim de promover a integração intermodal de 

transportes.

FIG.3. 34 Ciclovia na cidade de Bogotá
Fonte: A Bicicleta e as Cidades, 2009

A rede cicloviária de Bogotá passou de 30 km para aproximadamente 340 km de 

extensão em apenas sete anos e foi projetada para oferecer um total de 500 km de 

vias  segregadas para  o  ciclista (FIG.3.34).  Além disso,  nos  finais  de  semana  a 
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circulação  de  carros  é  restrita  por  mais  de  100  km  de  vias  que  tornamse 

temporariamente exclusivos para pedestres e ciclistas.  Os principais motivos dos 

deslocamentos de ciclistas em Bogotá são: estudo (35%), trabalho (31%), esportes 

(14%), outros (16%) e recreação (4%).

O Brasil  tem registrado avanços na  incorporação da bicicleta ao sistema  de 

mobilidade em várias cidades, o que pode ser  ilustrado pelo rápido crescimento do 

total  de municípios que têm desenvolvido planos de implantação de infraestrutura 

cicloviária. Segundo dados do Ministério das Cidades, em 2001 o Brasil registrava 

60 cidades com cerca de 250 km de ciclovias no total. Em 2007 havia 279 cidades 

que somavam aproximadamente 2.505 km de ciclovias em todo o país.

Algumas cidades brasileiras com população superior a 500 mil habitantes vêm 

planejando e implantando sistemas cicloviários integrados ao transporte coletivo. A 

cidade do Rio de Janeiro já conta com 167,4 km de ciclovias  implantadas e 200 km 

projetados (FIG.3.35), além de um sistema de locação de bicicletas semelhante ao 

de  Paris,  chamado  Samba.  Porto  Alegre  (RS)  desenvolveu  um  Plano  Diretor 

Cicloviário de 495 km. O Distrito Federal desenvolveu um programa de 610 km de 

ciclovias, e Belo Horizonte já possui 20 km e prevê a implantação de mais 20 km em 

curto prazo, além de um Plano de Mobilidade que contempla mais de 250 km de 

ciclovias. Curitiba (PR) possui cerca de 103 km de ciclovias, que têm como principal 

objetivo o lazer, conectando os parques da cidade.

Em Aracajú (SE) foram implantados e requalifcados nos últimos oito anos 54 km 

de vias cicláveis e a previsão é de que em breve haja mais de 60 km.

Atualmente mais da metade dos municípios brasileiros com população superior 

a 60 mil habitantes oferece alguma infraestrutura cicloviária. As grandes cidades têm 

adotado em sua maioria a implantação de ciclovias, mas as cidades de 100 mil a 

250 mil habitantes são as que possuem maior extensão de malha cicloviária, o que 

demonstra o potencial da bicicleta independentemente do tamanho da cidade.
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FIG.3. 35 Ciclovias existentes e propostas no Rio de Janeiro
Fonte: A Bicicleta e as Cidades, 2009

3.4. SISTEMA DE LOCAÇÃO PÚBLICA DE BICICLETAS NO RIO DE JANEIRO

Com base nos modelos internacionais a cidade do Rio de Janeiro adotou um 

sistema  de  aluguel  de  bicicletas  públicas,  chamado  Solução  Alternativa  de 

Mobilidade por Bicicleta de Aluguel — S.A.M.B.A que começou a ser implantado em 

dezembro de 2008. A iniciativa faz parte de um projeto municipal mais amplo de 

planejamento  cicloviário chamado  “Pedala  Rio”.  O sistema  conta  com dezenove 

estações concentradas na zona sul da cidade.

83



A proposta é que toda a cidade seja contemplada e que a bicicleta se torne 

rapidamente uma peçachave de integração entre ônibus, trem e metrô.

Para  utilizar  o  serviço,  o  usuário  deve  primeiro  se  cadastrar  pela  Internet. 

Depois, basta ligar para a central de atendimento e ir até uma das unidades.

O objetivo  do  sistema  carioca é  funcionar principalmente  como  elemento  de 

integração entre os modos de transporte, evitando a necessidade do carro. Assim, o 

aluguel  das  bicicletas  é  gratuito  apenas  durante  a  primeira  meia  hora,  tempo 

estimado para esse  tipo de deslocamento.  Depois,  se o  usuário quiser  utilizar  o 

sistema para passear pela cidade e for permanecer com a bicicleta por mais de meia 

hora, deve esperar pelo menos 15 minutos para renovar gratuitamente o aluguel, ou 

então pagar uma taxa. Como garantia, ao fazer o primeiro aluguel, os  interessados 

precisam fornecer um número de cartão de crédito. Se a bicicleta não for devolvida 

no tempo de uso gratuito determinado ou desaparecer, o valor correspondente é 

automaticamente debitado.

Todas as estações do SAMBA são autônomas e monitoradas eletronicamente 

(FIG.3.36). Entre outras funções, o sistema de monitoramento prevê:

 Detecção automática de estação inoperante ou fora do ar;

 Detecção  automática  de  defeitos  nas  posições  de  travamento  das 

bicicletas;

 Monitoramento dos códigos dos chips das bicicletas;

 Bloqueio automático de bicicletas defeituosas ou com suspeita de fraude;

 Liberação remota de bicicletas para os técnicos e usuários;

 Bloqueio remoto de estação.

Apesar  de  toda segurança adotada pelo sistema no  primeiro ano  do  projeto 

houve  vários  furtos  de  bicicletas,  fazendo  que  o  modelo  de  segurança  fosse 

aprimorado.

Atualmente o sistema está funcionando mas ainda voltado mais para o lazer 

turístico do que para o deslocamento para trabalho.

84



FIG.3. 36 Ilustração de estação do SAMBA no Rio de Janeiro
Fonte: A Bicicleta e as Cidades, 2009

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os elementos físicos que caracterizam os espaços para ciclistas citados neste 

capítulo,  quando  combinados  favorecem  e  incentivam  o  uso  da  bicicleta  em 

percursos rotineiros. Nos capítulos posteriores será visto que outros fatores podem 

ser agregados as características físicas das ciclovias somando ainda mais qualidade 

a este meio de transporte.

O planejamento viário agregado há uma  boa infraestrutura são fundamentais 

para estabelecer uma eficaz integração da bicicleta com o transporte de massa.

No capítulo seguir serão apresentadas as formas de avaliação dos espaços para 

pedestres e ciclistas na literatura pesquisada.
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4. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS ESPAÇOS PARA 

PEDESTRES E CILISTAS

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os  espaços  destinados  ao  tráfego  das  pessoas,  sejam  elas  pedestres  ou 

ciclistas,  em diferentes categorias:  idosos,  gestantes,  pessoas com necessidades 

especiais, devem ser planejados e projetados afim de maximizar as suas condições 

de  segurança  e  de  conforto  ao  longo  da  viagem.  A  qualidade  deste  modo  de 

deslocamento inclui  a continuidade dos trajetos, a atratividade dos percursos e a 

conveniência,  elementos  sutis  que  envolvem  vários  fatores:  à  distância  a  ser 

percorrida,  a  inclinação  da  via,  as  condições  das  calçadas,  a  retidão  da  rota  e 

qualquer outro fator que facilite a caminhada. (FRUIN, 1971).

Este capítulo discorre sobre as diversas formas de avaliação da qualidade dos 

espaços urbanos destinados a pedestres e ciclistas encontradas na literatura.

4.2. ESPAÇOS PARA PEDESTRES

Todo pedestre tem o direito de circular na via pública sem correr o risco de ser  

atropelado, de ter sua integridade física e mental ameaçada, de sofrer os incômodos 

da  poluição  ambiental,  de  ter  sua  capacidade  de  mobilidade  e  acessibilidade 

reduzida.

Segundo o guia de instalações para pedestres do WSDOT (1997), as calçadas e 

passeios, funcionam como componentes integrantes dos sistemas de vias que são 

destinados aos pedestres, porque, nestes espaços, os pedestres podem encontrar 

segurança,  conforto,  acessibilidade,  e  mobilidade  eficiente  em  um  ambiente 

agradável, com espaço definido e boa visibilidade.

As calçadas e passeios aumentam a segurança dos pedestres separando-os do 

tráfego  de  veículo.  Porém  a  maioria  das  calçadas  no  Brasil  são  irregulares  e 
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descontínuas,  muitas  se  apresentam  estreitas,  com  obstáculos  como  raízes  de 

árvores,  bancas  de  jornal,  de  camelôs,  mesas  e  cadeiras  de  bar,  carros 

estacionados indevidamente,  canteiros superdimensionados, postes de iluminação 

mal  localizados,  enfim uma  série  de  elementos  que  dificultam a  circulação  das 

pessoas.

A falta de instrumentos que possam avaliar as condições do passeio dificulta o 

tratamento das questões relacionadas à qualidade dos espaços para pedestre. Uma 

das  formas  de  avaliar  estas  condições  do  passeio  envolve  conceitos  básicos, 

relacionados a atributos do meio ambiente, natural e construído, percebidos durante 

o exercício da caminhada. Na literatura existem diversas metodologias que definem 

variáveis importantes para avaliação destes espaços.

Fruin (1971a, 1971b) o pioneiro a estudar a questão do pedestre, baseou-se no 

nível  de serviço do automóvel  para caracterizar o nível  de serviço das calçadas. 

Quantificou  a  facilidade  do  pedestre  ao  estudar  parâmetros  como:  anatomia 

humana,  campo  de  visão,  distância  confortável  entre  corpos  dependendo  do 

relacionamento  para  com a  outra  pessoa,  locomoção  em escadas  e  percepção 

psicológica do espaço urbano, as variáveis usadas em seu método foram: Volume 

de  pedestre;  Velocidade da  caminhada e  Conveniência,  que  pode ser  expressa 

como a relação entre a distância de caminhada com fatores do tipo: caminhos não 

sinuosos, pouca declividade, rebaixamento de meio fio, sinalização, nada mais do 

que  conexões  convenientes  entre  locais  frequentemente  usados  e  outras 

características que tornem o ato de andar fácil ou descomplicado.  O autor, através 

de fotos tiradas em pequenos intervalos de tempo, estabeleceu relações de volume, 

velocidade e conveniência humana para diferentes concentrações de pedestres. A 

partir  desta  análise  definiu  seis  Níveis  de  Serviço  para  o  projeto  de  calçadas 

variando de A (melhor) a F (pior), a partir desta qualificação foi  possível criar um 

método quantitativo para planejar um novo ambiente de uso de pedestres ou avaliar 

um ambiente já existente. A seguir a Tabela 4.1 mostra a classificação do NS de 

forma simplificada feita para o caso de calçadas, de acordo com a metodologia de 

FRUIN (1971).
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TAB 4. 1 Definição de níveis de serviço para calçadas

Nível de Serviço 

(NS)

Área de 

ocupação média 

por pedestre  

(m²/ ped)

A > 3,25

B 2,32 - 3,25

C 1,39 – 2,32

D 0,93 – 1,39

E 0,46 – 0,93

F < 0,46

Fonte: Fruin, 1971

Anos mais tarde, em 1985, o manual de referência mais importante na prática de 

projeto de vias, o Highway Capacity Manual – HCM (TRB, 1985) foi acrescido de 

um guia para o pedestre visando à elaboração do projeto de calçadas, baseado na 

metodologia  de  Fruin  (1971a).  O  manual  fornece  diretrizes  quantitativas  para 

projetar e avaliar instalações para pedestres, baseadas em relações matemáticas 

entre  espaço,  velocidade  e  fluxo  de  pessoas  e  nível  de  serviço  baseado 

principalmente no cálculo do tempo perdido de espera do pedestre, e no conceito de 

qualidade de  fluxo  para  sistemas de  pedestres,  semelhantes  ao  usado no  fluxo 

veicular,  com  a  liberdade  de  escolher  velocidades  desejadas  e  evitar  outros 

pedestres. A metodologia avalia os níveis de serviço de passarelas e calçadas pelos 

seguintes  critérios:  espaço  analisado  (m²)  por  pedestre,  taxa  de  fluxo 

(pedestre/min/m), velocidade do pedestre (m/s) e razão entre Volume e Capacidade 

(v/c). Nota-se que os níveis de serviço são definidos pela vazão média de pedestres 

em toda a largura efetiva. A seguir a Tabela 4.2 exemplifica a metodologia do HCM 

(2000).

TAB 4. 2 Critérios para avaliar o nível de serviço de calçadas e passarelas

Nível de Serviço 

(NS)

Espaço (m²/ 

p)

Vazão (p/ 

min/ m)

Velocidade 

(m/ s)

Razão v/c
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A > 5.6 ≤ 16 > 1.3 ≤ 0.21

B > 3.7 - 5.6 > 16 - 23 > 1.27 – 1.3 > 0.21 – 0.31

C > 2.2 – 3.7 > 23 – 33 > 1.22 – 1.27 > 0.31 – 0.44

D > 1.4 – 2.2 > 33 – 49 > 1.14 – 1.22 > 0.44 –0.65

E > 0.75 – 1.4 > 49 – 75 > 0.75 – 1.14 > 0.65 – 1.0

F ≤ 0.75 Variable ≤ 0.75 Variable

Fonte: TRB,2000

Em sua proposta de metas e objetivos básicos para um programa de melhoria 

de espaços para pedestres Fruin (1987) inter-relaciona e sobrepõem as variáveis: 

segurança,  seguridade,  conveniência,  continuidade,  conforto,  atratividade  e 

coerência e conclui que as melhorias obtidas em um objetivo, geralmente resultam 

em oportunidades de melhorias em outros objetivos.

Mori  e  Tsukaguchi (1987)  propõem dois  métodos  diferentes  para  avaliar  a 

qualidade das calçadas,  o primeiro a partir do comportamento dos pedestres e a 

segunda a partir da opinião dos pedestres. Através de um processo de análise de 

regressão, obtiveram uma equação que relaciona às características da calçada à 

qualidade geral da mesma.  No primeiro método os autores utilizaram os índices de 

densidade de pedestres e largura das calçadas para estimar o Nível de Serviço e foi  

feito em 5 etapas: 

(1) Coleta de dados: para registrar os dados básicos da pesquisa, foram feitas 

fotografias aéreas, de projeção aproximadamente vertical, de fluxos unidirecionais 

das  pessoas  caminhando  nas  calçadas.  As  seções  da  calçada  observadas  no 

estudo  variaram  entre  2,2  a  4,5m  de  largura  numa  extensão  de  20m  de 

comprimento.  Estes  levantamentos  possibilitam  determinar  as  medidas  de 

velocidade  (V),  densidade  (K),  e  fluxo  (Q)  e,  também  o  fluxo  de  chegada  de 

pedestres à seção, por unidade de tempo, que permite o conhecimento do grau de 

congestionamento e a freqüência de ultrapassagens; 

(2)  Relações  entre  velocidade,  densidade  e  fluxo:  nesta  etapa  são  feitas 

determinações de velocidade, densidade e fluxo de pedestres. Através da análise e 

tratamento  dos  dados  levantados,  os  autores  observaram  que  a  velocidade de 

caminhada é cerca de 1,5m/s (5,4km/h), nas condições de fluxo livre, diminuindo-se 
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gradativamente  quando  a  densidade se  aproxima  de  1,5ped/m2.  A  partir  dessa 

densidade a  relação  entre  a  velocidade dos  pedestres  e  a  densidade pode ser  

estimada segundo a Equação 4.1 abaixo.

V= 1,48- 0,204K   (Eq.4.1)

Onde: 

V = velocidade em m/s;

K = densidade em ped/m².

(3) Análise da Distribuição de chegada: nesta etapa analisa-se a chegada das 

pessoas em uma determinada seção, envolvendo o número de pessoas,  o fluxo 

médio  e  a  fase,  sendo  que  esta  última  é  usada  para  expressar  o  estado  de 

congestionamento de pedestres. O estudo das fases é relativamente complexo, pois 

envolve equações exponenciais e análise de problemas de formação de filas. No 

estudo  realizado,  os  pesquisadores  verificaram  que  quando  as  chegadas  são 

consideradas  “não  aleatórias”,  pode  ser  um sinal  do  aparecimento  de  algumas 

restrições para o movimento de pedestres, e as densidades apresentam valores da 

ordem  de  0,8;  0,5  e  0,3ped/m2,  para  calçadas  com  largura  de  4,  3  e  2m, 

respectivamente.

(4) Análise de Ultrapassagem: para qualquer tipo de fluxo, é possível demonstrar 

teoricamente e experimentalmente que a relação entre o número de ultrapassagens 

(N) e o fluxo (Q), pode ser representada pela equação N ∞ Q², se os veículos mais 

rápidos  forem  capazes  de  ultrapassar  livremente  os  mais  lentos.  Os  autores 

verificaram que a mesma relação é válida para pedestres, e ocorre para fluxo de 

pedestres  inferior  a  250  ped/min,  que  representa  uma  densidade  de 

aproximadamente  0,8  ped/m2  (chegada  não  aleatória).  Considerando  que  as 

ultrapassagens ocorrem, parece existir um limite em torno de 0,2 ped/m2, onde a 

porcentagem de pessoas é relativamente baixa e a condição da caminhada pode ser 

próxima da livre.

(5)  Avaliação  Final:  com  base  nas  considerações  relatadas  nas  etapas 

anteriores,  o método  para avaliação do Nível  de Serviço das calçadas,  proposto 

pelos autores, é mostrado na Figura 4.1. O gráfico da parte inferior da figura é uma 

transformação do gráfico da parte superior, utilizando-se a Equação 4.1.  Embora 
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este  método  não  seja  tão  detalhado como  outros  existentes  na  literatura,  ele  é 

caracterizado pelo fato de considerar o fator da largura da calçada separadamente 

da  densidade.  Os autores  recomendam que o  Nível  A seja  utilizado para  áreas 

residenciais, o Nível B para condições gerais em áreas centrais de cidades, o Nível 

C para circunstâncias locais ou temporárias e o Nível  D não deva ser usado em 

nenhum projeto.

FIG 4. 1 Padrões de Nìvel de Serviço para calçadas

Fonte: Mori, M. e Tisukagushi, H.,1987

No  segundo  método  os  autores  se  baseiam  na  opinião  dos  pedestres 

relacionando suas percepções com algumas características físicas da calçada como: 

- largura total da via;

- largura total da calçada;

- largura efetiva da calçada (subtração da largura dos obstáculos da largura total  

da calçada);

-  tipo da calçada (separada da rua  por  guia ou por  defensa  e/ou  blocos de 

concreto para proteção);
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-  taxa de obstáculos (divisão da largura dos obstáculos pela largura total  da 

calçada);

- taxa de verde (porcentagem da área da calçada ocupada por árvores ou cercas 

vivas – ver o item coleta de dados);

- fluxo de veículos;

- fluxo de pedestres;

- número de veículos estacionados na via.

A análise, feita em três etapas, foi realizada em locais com Nível de Serviço A 

para evitar efeitos de congestionamentos, são elas:

(1) Coleta de dados: Foram coletadas informações de 129 calçadas, incluindo 

tipo e largura e cada  uma delas foi  fotografada.  Foi  feito um estudo piloto para 

verificar se uma foto poderia reproduzir satisfatoriamente as condições reais das 

calçadas. Para este estudo foram escolhidos arbitrariamente os 9 fatores mostrados 

na Tabela 4.3. Após avaliações feitas com estudantes da universidade de Osaka, os 

autores  constataram  que,  para  os  fatores  2  e  4,  apresentados  na  tabela  4.3,  

(ansiedade devido ao  tráfego  de veículos e pressão das construções)  não havia 

confiabilidade nas avaliações feitas através de fotos e, então esses fatores foram 

eliminados das análises posteriores.

Também foi verificado, através do estudo piloto, que havia confusão entre os 

fatores 6 e 7 (placas de propaganda e obstáculos) porque as placas de propaganda 

eram consideradas como obstáculos. Os autores optaram por agrupar os fatores 6 e 

7 em um só fator.

Concluído o estudo piloto, uma pesquisa completa foi realizada, utilizando-se os 

6 fatores confiáveis.
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TAB 4. 3 Fatores utilizados na avaliação do NS das calçadas

Fonte: Mori, M. e Tisukagushi, H.,1987

(2)  Aplicação  da  Pesquisa:  Para  a  aplicação  da  pesquisa  foram  feitas  35 

fotografias de calçadas, com várias condições. Para analisar as fotografias foram 

convidadas 35 pessoas, entre moradores do bairro escolhido como objeto da análise 

e  estudantes  da  universidade.  Após  a  observação  das  fotos  por  cerca  de  20 

segundos,  2 ou 3 vezes, os participantes da pesquisa avaliaram os 6 fatores da 

mesma maneira que no estudo piloto.

(3)  Modelo  proposto:  Os  dados  obtidos  foram  tratados  através  de  análises 

estatísticas (regressão linear múltipla) e permitiram definir o método representado 

pela Equação 4.2:

AV = -2,31 + 0,67X1 + 0,027X3 + 0,62X4    (Eq.4.2)

Onde: 

AV = avaliação global da calçada; 

X1 = largura efetiva da calçada (metros); 

X3 = taxa de verde (porcentagem); 

X4 = tipo da calçada (variável “dummy”, igual a 1(um) para calçadas separadas 

da  rua  por  guias,  e  0  (zero)  para  calçadas separadas  da  rua  por  defensas  ou 

artefatos de concreto).

A avaliação global  da  calçada  pode variar  entre os  valores  5 (muito  boa) e 

1(muito ruim).
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Nos anos 90,  Sarkar (1995) buscou tornar as calçadas e interseções urbanas 

seguras para grupos de usuários considerados vulneráveis, como idosos, crianças e 

pessoas  com  dificuldade  de  locomoção.  Fez  uma  avaliação  dos  ambientes  de 

pedestres através de textos e fotos de algumas cidades européias usando medidas 

de  desempenho,  baseadas  em  Fruin  (1987).  O  método  baseia-se  em  duas 

avaliações distintas: (1) macro-nível – utiliza um nível de serviço (NS), que varia de 

“A” até “F”, para avaliar o projeto e as condições das calçadas e interseções e (2) 

micro-nível – utiliza um nível de qualidade do serviço (NQS), que varia de “A” até “F”,  

para avaliar o projeto e as condições das calçadas e interseções, baseado em: (a) 

proteção contra conflitos e existência de obstáculos na calçada; (b) proteção contra 

conflitos e existência de obstruções nas interseções; (c) projeto visual e psicológico 

para  modificação  do  comportamento  dos  motoristas;  (d)  eliminação  das 

possibilidades de quedas e ferimentos dos pedestres e (e) percepção da segurança 

social (seguridade). 

Já  Dixon (1996)  visou  avaliar  os  espaços  destinados  aos  pedestres  em 

corredores  viários,  visando  encorajar  o  uso  dos  modos  de  transporte  não 

motorizados, sua metodologia foi utilizada no plano de transportes de Gainesville, 

Flórida,  para  analisar  propostas  de  gestão  de  congestionamentos  e  para 

desenvolver  recomendações de  projeto  e  suas  propriedades.  Sua  aplicação,  em 

várias  vias,  teve  resultados  promissores,  correspondendo  às  percepções  dos 

usuários.  Dixon define diversas medidas de desempenho para avaliar o Nível  de 

Serviço dos espaços para pedestres em corredores viários.  O autor propõe uma 

escala de pontos que resultou em um Sistema de Classe de Níveis de Serviço que 

vai de A a F e define que as calçadas com Nível de Serviço C e D são consideradas 

aceitáveis na maioria das vias urbanas. Os Níveis de Serviço A ou B indicam uma 

infra-estrutura  para  pedestres  com qualidade  bem acima  da  média,  conforme  a 

Tabela 4.4 abaixo:
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TAB 4. 4 Faixas de pontuação para avaliação do NS proposto por Dixon (1996)

Fonte: Dixon, 1996

O autor declara que não se espera que todas as vias de uma cidade tenham 

nível A ou B e este tipo de infraestrutura é considerado exceção e é recomendado 

para áreas centrais, pontos turísticos e campi universitários. E locais com Nível de 

Serviço E ou F são considerados inaceitáveis para circulação de pedestres. Este 

estudo,  além de  analisar  volume  e  capacidade,  como  proposto  no  HCM,  inclui 

medidas  qualitativas  para  caracterizar  algumas  variáveis  subjetivas,  tais  como: 

seguridade, segurança, conforto, conveniência, continuidade, coerência do sistema 

e atratividade.

Khisty (1994)  uniu  os  estudos  de  tráfego  com  psicologia  comportamental 

através das medidas de desempenho também baseadas em Fruin (1987), que avalia 

as  características  das  calçadas.  Sua  proposta  é  baseada no  ponto  de  vista  do 

usuário, avaliando os elementos qualitativos dos espaços para pedestres o método 

se resume em 6 etapas: 

(1) Escolha das medidas de desempenho; 

(2)  Aplicar  o  método  de  comparação  por  pares  de  soma  constante  para 

determinar  o  peso  relativo  de  cada  fator.  Este  método  na  realidade  é  uma 

abordagem  sistemática  para  determinar  a  importância  relativa  de  cada  um dos 

fatores  usando  o  consenso  de  grupo.  Desse  modo,  obtém-se  não  apenas  uma 

classificação dos fatores, mas também a importância relativa ou a ponderação de 
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cada fator com relação aos outros fatores para isso é necessário utilizar métodos 

estatísticos  para  determinar  o  tamanho  mínimo  da  amostra,  como  a  média  e  o 

desvio padrão das medidas de desempenho; 

(3) Examinar os resultados da etapa 2 e listar as medidas de desempenho por 

prioridade e peso. 

(4) Adotar uma escala variando de cinco até zero (5; 4; 3; 2; 1 e 0) para os seis  

níveis de serviço (A,  B,  C,  D,  E e  F)  através da análise do nível  de satisfação 

expressado pelo usuário. 

(5)  Escolher  rotas  ou  segmentos  de  rotas  que  vão  ser  avaliados  e  fazer  a 

pesquisa com pessoas que usem regularmente estes caminhos. 

(6) Atribuir um nível de serviço a este total geral. O autor descreve um método 

para  avaliar  o  nível  de  serviço  oferecido  nos  espaços  públicos  para  pedestres, 

levando em conta fatores ambientais que são observados por grupos independentes 

e  familiarizados  com  o  local  a  ser  avaliado.  Para  a  avaliação,  as  medidas  de 

desempenho foram definidas em: 

Atratividade: compreende muito mais  que o projeto  estético.  Esta  medida se 

relaciona  com  aspectos  de  sensações  de  bem  estar,  satisfação,  interesse, 

exploração da área a ser caminhada.

Coerência:  a  coerência  se  remete  a  imagem  mental  e  a  seletividade  de 

características do  caminho a ser  percorrido,  tais observações desempenham um 

importante papel na percepção e entendimento do tempo e espaço

 Conforto:  considera  a  proteção  contra  intempéries  através  de  abrigos 

adequados, condições da superfície, limpeza dos ambientes, existência de assentos 

adequados, assim como odor, barulho, vibração e densidade de pessoas.

Continuidade:  a  continuidade  é  particularmente  importante  para  instalações 

multimodais  conectadas  a  caminhos  de  pedestres  que  unificam  o  sistema 

eficientemente.

Conveniência:  é  a  avaliação  da  distância  a  ser  percorrida  pelo  pedestre 

juntamente  com  alguns  atributos  tais  como:  caminhos  não  sinuosos,  pouca 

declividade, rebaixamento do meio fio, sinalização, rampas nas esquinas, destinadas 

a pessoas com deficiências locomotoras e também caminhos tácteis para deficientes 

visuais,  conexões  convenientes  entre  locais  freqüentemente  usados  e  outras 

características que tornem o ato de andar fácil ou descomplicado. As obstruções nas 
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calçadas e as ligações adicionais com percurso desnecessárias são consideradas 

uma fonte de inconveniência para os pedestres.

Segurança:  medida  de  desempenho  definida  por  fatores  que  reduzam  os 

conflitos entre pedestres e veículos.  Particularmente em redes viárias de tráfego 

bastante intenso, a provisão de recursos de controle bem projetados,  permitindo 

uma separação adequada no tempo e espaço entre o movimento de veículos e 

pedestres é considerada parte essencial relacionada a segurança.

 Seguridade: linhas de visão desobstruídas, boa iluminação, ausência de áreas 

sem visualização e vigilância através de câmaras de TV, permitindo uma observação 

clara  pelo público e  polícia.  O pedestre  deve  se  sentir  razoavelmente  seguro  e 

protegido com a presença de outros pedestres e também com o nível de atividades 

nas ruas.

Após a definição, com o objetivo de hierarquizar as medidas de desempenho o 

autor recorreu à pesquisa de campo, de acordo com a opinião de usuários regulares 

de  segmentos  de  vias  previamente  escolhidos,  usando  uma  metodologia  de 

comparação por pares. O resultado forneceu um quadro das melhorias necessárias 

e dos locais mais necessitados.

No trabalho de Ferreira e Sanches (1997), foi avaliada a qualidade do ambiente 

para pedestres, no centro de São Carlos, uma cidade brasileira de porte médio, foi  

considerado dois aspectos: a eliminação de conflitos e obstáculos e a minimização 

dos riscos de quedas e ferimentos. Baseados nestes aspectos foram definidos cinco 

indicadores para avaliação do nível de serviço: estacionamento de veículos sobre a 

calçada; largura efetiva da calçada; conflito com veículos em interseções; existência 

de redutores de velocidade e condição do piso da calçada.

No ano seguinte Ferreira e Sanches (1998), avaliam a qualidade das calçadas 

considerando aspectos ambientais que determinam a percepção desse espaço pelo 

pedestre,  caracterizando o  nível  de  serviço.  Tais aspectos  são  incorporados por 

meio  de  alguns  Indicadores  de  Qualidade  (IQ)  considerados  mais  relevantes, 

ponderados por importância relativa de acordo com as respostas fornecidas pelo 

entrevistado. 

Os cinco aspectos selecionados são atratividade visual, relativo aos atributos 

visuais do ambiente, conforto, relativo à qualidade do piso, continuidade, relativo à 
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existência  de  calçadas sem interrupções,  segurança,  relativo  aos  conflitos  entre 

pedestres e veículo, e seguridade, relativo à vulnerabilidade com relação à violência. 

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas. Na primeira foi feita uma avaliação 

técnica das calçadas com base nos indicadores de qualidade (IQ), atribuindo-se a 

cada  trecho  de  calçada  determinado  número  de  pontos.  Na  segunda  etapa,  é 

avaliado  o  grau  de  importância  atribuído  a  cada  um  desses  indicadores  pelos 

usuários.  Por  fim,  na  terceira  etapa,  é  realizada  a  avaliação  final,  através  da 

ponderação  das  respostas  fornecidas  pelos  usuários,  com  relação  à  avaliação 

técnica, sendo as calçadas classificadas em seis níveis, que vão de “excelente” a 

“péssimo”

Outra metodologia parecida é descrita em Ferreira e Sanches (2001), em que 

se  faz  uma  avaliação  da  qualidade  dos  espaços  urbanos  para  pedestres, 

denominada  IQC  e  incorpora  aspectos  qualitativos  de  conforto  e  segurança 

disponibilizados  ao  longo  das  calçadas,  medidos  por  atributos  de:  segurança, 

manutenção, largura efetiva, seguridade e atratividade visual. Sua aplicação é feita 

em três etapas:  (1) avaliação técnica dos espaços para pedestres com base nos 

aspectos qualitativos, atribuindo-se uma pontuação correspondente (0-5), segundo 

as variações encontradas nos cenários em análise; (2) ponderação desses atributos, 

de acordo com a percepção dos usuários (grau de importância designado a cada um 

dos  atributos);  e  (3)  avaliação  final  estimada,  dos  espaços  considerando  a 

pontuação obtida na avaliação técnica e ponderada segundo os resultados obtidos 

da avaliação dos usuários (cálculo do IQC).

As metodologias de  Khisty (1994) e  Ferreira e Sanches (2001) possuem em 

comum o objetivo de avaliar os elementos qualitativos dos espaços para pedestres, 

sob  o  ponto  de  vista  dos  usuários.  Nessas  metodologias  as  medidas  de 

desempenho usadas para caracterizar a qualidade do pedestre são baseadas em 

variáveis subjetivas,  como:  atratividade visual, conforto,  continuidade do sistema, 

segurança e seguridade.

O estudo de Gallin (2001) surgiu como resultado de um estudo realizado pela 

BSD Consultores para os Eixos Rodoviários da Austrália Ocidental. Seu objetivo foi  

desenvolver um modelo simples para avaliar o quanto os caminhos e ruas suprem 

as necessidades dos pedestres. O processo envolveu a formulação de um método 

para  atribuir  uma  nota  (NS)  para  instalações  de  pedestre  que  foi  baseada  na 
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interpretação dos fatores que afetam o Nível de Serviço oferecido para o pedestre e 

ao grau em que esses fatores estão previstos (ou não) em segmentos de caminho 

selecionado. 

Os  fatores  foram  classificados  em  três  categorias:  do  projeto  (largura  das 

calçadas,  qualidade  da  superfície,  etc.),  do  local  (conectividade  da  origem  ao 

destino,  etc.)  e  do  usuário  (volume  de  pedestres,  tipo  de  usuários,  segurança 

pessoal,  etc.).  Esses  fatores  foram ponderados por  importância relativa em uma 

escala, que varia de A até E, que foi especialmente desenvolvida para descrever o 

nível de serviço de rotas de pedestres. O modelo desenvolvido pelo autor permitiu 

criar  uma  base  sólida  para  a  medição  contínua  do  nível  de  serviço  para  os 

pedestres. O modelo não apenas oferece a oportunidade de testar o nível de serviço 

fornecido  por  um  determinado  passeio,  mas  também  aponta  quais  fatores 

contribuem para um nível de serviço baixo e alto.

Para  definir  os  fatores  que  afetam o  nível  de  serviço,  citados  acima  Gallin, 

consultou  as  partes  interessadas,  ou  seja,  pessoas  que  andam a  pé  em seus 

percursos diários. Foram identificados onze fatores descritos abaixo:

Fatores de projeto (características físicas): 

 Largura Caminho: a medida em metros da largura do caminho que está

disponível para os pedestres, largura da calçada. 

 Qualidade da Superfície: uma descrição da qualidade da superfície do

caminho.  Uma  excelente  qualidade  significa  um  caminho  contínuo,  suave,  de 

superfície resistente, sem fissuras e saliências ou raízes de árvores.

 Obstáculos: uma medida do número de obstruções por quilometro, no

caminho  a  ser  avaliado.  A  avaliação  deste  fator  é  essencial  para  determinar  o 

acesso  a  pessoas  com  deficiência.  Obstáculos  podem  ser  permanentes  (por 

exemplo,  postes,  sinais,  árvores,  etc)  ou  temporário  (por  exemplo,  carros 

estacionados,  etc.).  Escadarias  são  consideradas  um  obstáculo,  se  não  há 

alternativa disponível para pessoas com deficiência de mobilidade.

 Oportunidades de passagem: o tipo e o número de unidades fornecidas  
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para  ajudar  na  travessia  segura  de  estradas  e  caminhos  de  pedestres.  Inclui  

passarelas, túneis e viadutos. O atraso na travessia é também uma característica a 

ser considerado neste fator. 

 Instalações de suporte: presença de instalações que atendem os 

pedestres  durante  a  viagem,  e  inclui  pavimentação  tátil,  contraste  de  cores, 

disposição  de  paradas  de  descanso,  rampas,  faixa  de  travessia  de  pedestres, 

sinalização, etc.

Fatores de localização:

 Conectividade: possibilidades de diferentes rotas que um caminho pode

oferecer entre os pontos de partida até o destino escolhido. 

 Meio Ambiente: uma medida da qualidade do ambiente no caminho

percorrido e no seu entorno. 

 Potencial de conflito entre pedestres e veículos : é a contagem do número

de pontos de conflitos entre pedestres e veículos ao longo do percurso, incluindo 

cruzamentos e calçadas. Os pontos de conflito podem ser medidos por quilômetros. 

O potencial  de conflito aumenta  com o cruzamento  de  pedestres  e  aumento  da 

freqüência de entrada e saída de veículos em garagens.

Fatores do Usuário:

 Volume de pedestres: é uma contagem (ou estimativa) do número de

pedestres que utilizam o caminho expresso como uma contagem média diária. 

 Mix de usuários no caminho: é uma estimativa dos diversos grupos que

usam o caminho como uma percentagem do total  de pedestres.  Grupos incluem 

pedestres, ciclistas, patins, etc Ao avaliar este fator, deve-se considerar os diversos 

tipos de pedestres, incluindo os pedestres de lazer e de pedestres com um propósito 

final, ou seja as pessoas caminhando para o trabalho e  para lojas, etc.

 Segurança Pessoal: É a medida qualitativa do grau em que o caminho é

seguro para os usuários isto inclui fornecimento de iluminação adequada (tanto de 

fontes diretas e indiretas), a visibilidade do caminho visto à distância, etc.
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Segundo Gallin, a maioria dos fatores deve ser medida durante visitas ao local,  

embora alguns possam ser analisados através de uma avaliação do ambiente a ser 

analisado.

 A definição de nível  de serviço para pedestres é baseada numa escala com 

notas  por  cada  tipo  de  nível  de  serviço.  Estas  notas  variam  de  A,  a  E  e

estão  classificadas  e  relacionadas  com  a  adequação  das  instalações  para  os 

pedestres e estão intrinsecamente relacionados aos onze fatores citados acima. O 

nível de serviço A indica as melhores condições e ambiente para os pedestres, o 

que  pode incluir  um largo  passeio,  com uma  superfície  de  boa  qualidade,  sem 

obstruções,  oportunidades limitadas de conflito com os veículos,  poucos ciclistas 

para  compartilhar  o  espaço  e  por  um seguro,  agradável,  ambiente  aberto  com 

iluminação adequada. O Nível de Serviço E, por outro lado, é o extremo oposto da 

escala, podendo ser atribuída a um caminho estreito em um ambiente inseguro, que 

está próximo ao tráfego de veículos e tem muitos pontos de conflito com os veículos. 

 Gallin  desenvolveu  um  modelo  para  avaliação  do  nível  de  serviço  para 

pedestre com base na medição dos fatores que influenciam o nível de serviço. Foi  

feita  uma  ficha  de  avaliação  que  foi  preenchida  pelos  usuários  interessados

e ela contém os onze fatores incluídos no modelo, e foi atribuído um peso relativo 

para cada fator e uma série valores dentro de cada fator. Esta escala é descrita em 

um número de colunas com pontuações atribuídas, que vai do pior cenário à melhor 

situação. A coluna com zero pontos descreve o pior cenário (por exemplo, caminhos 

inseguros com menos de 1,00m de largura, etc).  

O autor relata duas formas de medir os fatores para a avaliação do Nível de 

Serviço,  na  primeira   a  pesquisa  é  realizada,  sobre  o  volume  de  pedestres,  a 

continuidade  de  rota  e  largura  caminho  geralmente  podem  ser  avaliados,  pelo 

menos inicialmente, usando dados disponíveis, mapas urbanos para medir a largura 

do  caminho  e  parcialmente avaliar  a  continuidade da rota.  A segunda forma  de 

medição é a pesquisa em campo, as visitas são realizadas para coletar informações 

não disponíveis na primeira pesquisa e para confirmar as informações coletadas 

anteriormente. As duas formas de coleta de dados, (tanto em laboratório quanto no 

local  pesquisado),  são  necessárias  para  obter  uma  compreensão  abrangente  e 

precisa do segmento de caminho que está sendo analisado.
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O segmento analisado recebe uma pontuação dentro dos fatores escolhidos. A 

pontuação é dada a cada fator  que se refere ao caminho sob investigação. Por 

exemplo, ao avaliar a largura de um caminho que é 1.25m de largura, a pontuação 

atribuída será '2 ', como o intervalo indicado nesta coluna é de 1,00m para 1,50m 

será necessário calcular a pontuação ponderada de cada fator. A pontuação para 

cada fator é então multiplicado pela ponderação relativa atribuída a cada fator. Por 

exemplo, usando o exemplo largura caminho acima, a pontuação ponderada seria 

de 8 (peso, ou seja, de 4 multiplicado por um placar de 2). 

A pontuação individual ponderada para cada fator  é somada para obter uma 

pontuação total  ponderada  para  o  segmento  de  caminho  em questão.   Após  o 

cálculo da pontuação total ponderada, esta é cruzada com o intervalo de pontuação 

para a atribuição dos graus que determina o Nível de Serviço de pedestres. Estes 

intervalos permitem uma distribuição uniforme dos escores em cada série do Nível 

de  Serviço.  Por  exemplo,  a  escala  permite  segmentos  de  caminho  com  uma 

pontuação média de, aproximadamente, 1 (ou inferior), a este segmento é atribuído 

um Nível  de Serviço ‘E’  , e para uma pontuação média de 3,5 pontos ou mais é  

atribuído um Nível de Serviço 'A'. As notas restantes e seus respectivos Níveis de 

Serviço se encontram dentro destes dois extremos. 

Para calibrar e avaliar o modelo,  uma série de segmentos de caminho foram 

selecionados em conjunto com as principais estradas da Austrália Ocidental. Estes 

segmentos  de  teste  foram  selecionados  por  representarem  em  geral  caminhos 

cruzados  em  diferentes  ambientes  (residencial  e  comercial).  Exemplos  de 

segmentos de caminhos selecionados para o teste são: 

-  Uma  rua  residencial  local  adjacente  a  uma  escola  primária.  Extensão 

aproximada de 1 km. 

-  Uma  rua  comercial  movimentada  com alto  tráfego  de  pedestres  durante  a 

semana, especialmente durante o período do meio-dia.  Extensão aproximada de 

700 m. 

As informações relativas a cada fator que afeta o Nível de Serviço dentro do 

modelo foi ordenado para cada segmento do caminho e foi ponderado em termos de 

importância relativa de cada fator.  O que o autor pode notar é que houve pouca 

variação do Nível de Serviço de uma rua para outra.
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Em artigo publicado por Leslie et all (2006), intitulado “Measuring the walkability  

of  local  communities  using  Geographic  Information  Systems  data”,  os  autores 

propõem a criação de um índice para medição do potencial de cada área para a 

caminhada do pedestres, a partir de elementos do ambiente construído. O trabalho, 

desenvolvido na Austrália, tem como objetivo criar uma forma prática de direcionar 

investimentos  para  o  espaço  de  pedestres  e  assim  promover  a  melhoria  da 

qualidade  de  vida  da  população,  uma  vez  que,  além  de  ser  uma  forma  mais  

sustentável  do  ponto  de  vista  ambiental,  a  caminhada  é  também  uma  prática 

saudável.

Os autores apresentam como as ferramentas de SIG podem ser utilizadas para 

medir  objetivamente  os  elementos  do  ambiente  construído  que  influenciam  na 

caminhada, através da analise de quatro atributos principais, tidos como os mais 

relevantes para a caminhada como meio de transporte, que são: 1) densidade de 

residências; 2) conectividade; 3)  diversidade de uso do solo e 4) rede comercial. 

Para a realização do estudo, cada um dos atributos foi utilizado tomando-se como 

critério de delimitação de área a divisão censitária local, sendo atribuídas nota a 

cada um dos componentes, 

A densidade de edificações residenciais é medida utilizando dados disponíveis 

de bases cadastrais que contém dados sobre parcelamento do solo, calculando-se 

assim  o  número  de  unidades  por  km².  Bairros  adensados  tendem  a  incluir 

desenvolvimento misto de uso do solo, como entorno de variados usos, o que acaba 

por  diminuir  as  distâncias  para  os  serviços.  Isto  aumenta  acessibilidade  a  uma 

variedade de  usos  complementares,  tendendo  também  a  dificultar  o  trânsito  de 

veículos  e  estacionamento.  Bairros  menos  adensados  por  sua  vez,  apresentam 

atividades mais espraiadas, e estimulam a utilização do transporte motorizado.

Já a conectividade é uma medida obtida através da utilização de dados do eixo 

das vias, baseando-se no número de conexões que ocorrem em cada intersecção, 

sendo  medida  pelo  número  de  intersecções  para  a  área  calculada 

(intersecções/km²).  Maiores  densidade  de  intersecção  são  relacionadas  com 

aumento da conectividade, dando a oportunidade de escolhas de diversas rotas em 

potencial, fácil  acesso a ruas principais onde o transporte público pode ser uma 

opção, e tempos mais curtos para se chegar a destinos uma vez que proporciona 

maior disponibilidade de rotas.
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A  diversidade  de  uso  do  solo,  por  sua  vez,  é  calculada  através  de  bases 

cadastrais  de  uso  do  solo  e  zoneamento.  Embora  não  entrem em detalhes,  os 

autores se utilizam de uma fórmula para determinar o grau de homogeneidade e 

heterogeneidade de cada  uma das áreas analisadas em relação a usos do solo 

determinados, conseguindo assim determinar padrões de comportamento.

Por  fim,  a  densidade da  rede  comercial  e  de  serviços  é  obtida  através  da 

utilização  da  localização  do  centro  de  compras  em  relação  à  área  analisada. 

Calculado pela obtenção da média da área ocupada por comércio em relação a toda 

área com uso comercial, verifica-se a densidade de utilização da área com serviços 

de apoio local.

Os autores  também destacam o papel  importante das autoridades locais em 

criarem padrões de áreas de passeio e a forma como podem utilizar esses índices 

em  programas  públicos,  uma  vez  que  o  mapeamento  das  áreas  permite  aos 

tomadores de decisão focar suas políticas e investimentos em transporte de acordo 

com as necessidade e características de cada área. 

Uma recente pesquisa de dissertação de mestrado, Antunes (2010), estudou a 

acessibilidade ao transporte coletivo em cidades médias,  fazendo um estudo  de 

caso aplicado na cidade de São Carlos-SP. A pesquisa visou proporcionar maior 

familiaridade  com a  questão  dos  pedestres  e  sua  relação  com  as  viagens  em 

transporte  coletivo,  objetivando  identificar  aspectos  relativos  à  percepção  dos 

pedestres,  distâncias  de  caminhada  e  fatores  que  influenciam as  escolhas  dos 

trajetos. Segundo a autora cinco aspectos exercem principal influência na escolha 

dos  caminhos  são  eles:  atratividade  visual,  conforto  e  ambiência  urbana, 

continuidade e forma urbana, segurança e seguridade. A partir desses pressupostos, 

foram  definidas  variáveis  dependentes  e  independentes  que  buscam  relacionar 

esses atributos aos trajetos escolhidos pelo usuário para atingir o transporte coletivo, 

sendo tais variáveis: Dependentes – Avaliação do trajeto escolhido e Independentes 

– caracterização do usuário e  atributos dos trajetos. A metodologia é composta por 

quatro etapas: (1) pesquisa a fontes  secundárias; (2) Pesquisa de Campo / Coleta 

de  dados  através  de  entrevistas  com  os  usuários  e  auditoria  técnica;  (3) 

Processamento e análise dos resultados; (4) Estudo de caso.

Os resultados da pesquisa indicam o perfil dos usuários de transportes coletivos, 

e apontam para a questão da segurança pessoal como o de maior  percepção e 
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relevância  na  escolha  dos  trajetos,  dando  indícios  de  que  a  criação  de  rotas 

acessíveis não está  ligada somente  aos  aspectos relativos às características  do 

passeio, mas também a aspectos do desenho urbano e dinâmica social.

A Tabela 4.5 a seguir resume todas as metodologias de avaliação do ambiente 

do pedestre  e suas respectivas variáveis.
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TAB 4. 5 Resumo Metodologias Pedestres
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4.3. ESPAÇOS PARA CICLISTAS

Na  tentativa  de  ampliar  e  melhorar  o  espaço  urbano  destinado  à  bicicleta, 

diversas metodologias têm sido criadas afim de quantificar a qualidade do serviço 

oferecido aos ciclistas que viajam pelas estruturas viárias das áreas urbanizadas. A 

maioria dos métodos está embasada nos trabalhos de Landis (1994), Davis (1987), 

Sorton e Walsh (1994), Epperson (1994) e Landis et al., (1997).

Segundo Carter et al. (2006), as metodologias de avaliação de nível de serviço 

podem ser  subdivididas  em duas vertentes,  entre  os  estudos  que  incorporam a 

análise de acidentes para determinar o nível de risco dos ciclistas (Hunter et al., 

1995,  e  Wang  e  Nihan,  2004),  e  os  estudos  que  levam  em  consideração  as 

características  da via  ou interseção,  e  que  podem tornar  um local  atrativo para 

usuários de bicicleta. As principais metodologias relacionadas à compatibilidade são: 

Botma (1995), HCM (TRB, 2000), Davis (1987), Epperson (1994), Sorton e Walsh 

(1994), Landis (1994), Dixon (1996) e Hunter et al (1999).

O  Highway  Capacity  Manual (TRB,  2000)  é  uma  referência  tradicional  de 

engenharia  de  tráfego  utilizada  por  engenheiros  e  planejadores  para  avaliar  a 

operação  de  estradas,  vias  e  suas  interseções.  A  metodologia  proposta  pelo 

Highway Capacity Manual pode ser usada para analisar a capacidade e o nível de 

serviço das instalações para bicicletas. Através dela, torna-se possível  investigar  os 

efeitos  dos  pedestres,  da  sinalização  de trânsito  e  da  interação  entre  ciclistas 

no  nível  de  serviço  de  uma  instalação  para bicicletas, que é medido em termos  

de eventos ocorridos (encontros e ultrapassagens). 

O método  apresentado  considera  tanto  as  instalações com  fluxo ininterrupto 

de bicicletas,  que são vias separadas do tráfego veicular sem interrupções além dos 

pontos  terminais,   como  as  facilidades  com  fluxo  interrompido,  por  exemplo 

ciclofaixas que passam por interseções semaforizadas ou não.

Na análise feita para fluxo ininterrupto em vias exclusivas para bicicletas, quatro 

equações são apresentadas e servem para calcular o número de eventos e o fluxo 

total de ciclistas, a Tabela 4.6 a seguir mostra os critérios de Nível de Serviço para 

ciclovias exclusivas para bicicletas. O critério foi desenvolvido usando os conceitos 

de interferências e de eventos. O evento é definido  como  o  número  de  vezes que 
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a  bicicleta  é   envolvida   em  manobras   de  ultrapassagens ou  manobras  de  

cruzamento, que  é muito  relacionado  à  dificuldade de circulação  na  via,  também 

definida  como  perturbação. Nota-se através dos critérios da Tabela 4.6 que as 

facilidades para bicicletas em vias com três faixas resultarão em um número maior 

de freqüência de eventos para qualquer NS, indicando que uma quantidade maior de 

eventos pode ocorrer neste tipo de facilidade, sem que ocorra um impedimento para 

os ciclistas.

TAB 4. 6 Critérios de NS para ciclovias exclusivas

Fonte: TRB, 2000

Uma segunda análise é feita para ciclovias compartilhadas, que permitem o uso 

de outros modos de  transporte  não motorizados,  incluindo pedestres,  deficientes 

com cadeiras  de  rodas,  patinadores  e  outros,  porém  é  segregada  do  fluxo  de 

veículos motorizados.  

Quanto ao compartilhamento, a presença de pedestres pode ser ruim para a 

capacidade e para  o  nível  de  serviço  para  bicicletas,  já  que  os  pedestres  se  

movimentam   numa  velocidade   inferior   à   do   ciclista  (TAB.4.5).  Assim,   as 

equações apresentadas no manual e utilizadas  para  prever  o  total  de eventos 

em  situações  compartilhadas  por  ciclistas  e  pedestres  foram desenvolvidas com 

base numa velocidade de 18 km/h para os ciclistas e 4,5 km/h para os pedestres.
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TAB 4. 7 Critérios de NS para ciclovias compartilhadas

Fonte: TRB, 2000

Embora  a  metodologia  do  HCM  seja  uma  referência  mundial  ela  apresenta 

algumas limitações pois, o método não considera a  redução da  largura de uma via 

ou ciclofaixa causada pela presença de objetos fixos adjacentes às mesmas, não 

considera os  efeitos  dos  veículos  motorizados que   cruzam as  instalações para 

bicicletas para virar à direita, nas interseções ou para acessar uma entrada no meio 

de um quarteirão. Outro  fator que deixou de ser considerado é a declividade  da 

via.  O  HCM  recomenda  que  esta  metodologia  seja  utilizada  para declividades 

entre  -3%  e +3%,  já que os  efeitos gerados pela  aplicação da mesma no caso de  

desníveis mais acentuados são desconhecidos.

Até 1980 os fatores comumente usados para quantificar a qualidade do nível de 

serviço oferecido aos ciclistas eram: velocidade, liberdade de manobra, interrupções 

de tráfego, conforto, conveniência e segurança (Epperson, 1994). Após 1980, alguns 

trabalhos foram desenvolvidos com base nas condições das vias (Epperson, 1994; 

Sorton  e Walsh,  1994;  Dixon,  1996;  Landis et  al.,  1997),  através  dos  seguintes 

critérios de  avaliação:  volume  de  tráfego,  largura  da  faixa,  limite  de  velocidade, 

condição do pavimento e localização da via (Turner et al., 1997). 

Epperson e Davis em 1994, avaliam o nível de serviço através de um  método 

que determina o cálculo do Índice de Condição da Via (ICV), e faz a avaliação de 

cada segmento de via com condições homogêneas de geometria e tráfego. O  Índice 

de  Condição  da  Via   (ICV)  Epperson-Davis  é  calculado pela   seguinte   função 

matemática:

109



                                                                                                     (Eq.4.2)

Onde:

VMD = volume médio diário de tráfego (veículos/hora) 

 f = número de faixas de tráfego 

V = limite de velocidade (km/h) 

L = largura da faixa externa (metros)  

FP = fator de pavimento 

FL = fator de localização

Os  valores  dos   fatores   de  pavimento  e  dos   fatores  de  localização 

utilizados  na formulação  são  mostrados  nas  Tabelas  4.8  e  4.9.  A  Tabela  4.10  

mostra  a  classificação das vias, segundo o ICV Epperson-Davis.

TAB 4. 8 Fatores de Pavimento ICV Epperson-Davis

Fonte: Epperson, 1994
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TAB 4. 9 Fatores de Localização ICV Epperson-Davis

Fonte: Epperson, 1994

TAB 4. 10 Classificação das vias segundo o ICV Epperson-Davis

Fonte: Epperson, 1994 

A aplicação do ICV Epperson-Davis em Hollywood, na Flórida, tentou identificar 

locais com  incidência  de  acidentes  entre  bicicletas  e  veículos  motorizados.  

Durante  um período  de  20 meses,  entre  1990  e  1991,  todos  os  acidentes  

deste  tipo  ocorridos  na  cidade eram localizados por  segmento  de via.  Cada 

acidente  recebia  um  peso  de  1  a  5,  referente  à  gravidade  do   ferimento   (5 

indicando um  falecimento). Estes índices  foram totalizados  para  cada  segmento 

e  convertidos  proporcionalmente  para  uma  base  em milhas,  para  compensar 

as  diferenças  de  extensão  dos  segmentos. Então,  o  índice  de acidentes  dos  

segmentos  foi  comparado  ao  seu  ICV  através  de  análise  de  regressão linear.  

No  entanto,  esta  aplicação  revelou  que  o modelo  conseguiu  explicar  somente 

18%  da  variação  dos   acidentes   entre  os  diferentes  segmentos   de  via 

(EPPERSON, 1994). 
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 Segundo  Landis  (1996),  a  metodologia  utilizada  para  designar valores  às 

variáveis   foi  falha,  principalmente  na  estimativa  do  pavimento  e  localização. 

Consequentemente, se a mesma pessoa não for  responsável continuamente pela 

análise das condições das vias, diferentes  resultados  do  modelo  irão  ocorrer,  

distorcendo  assim  a  priorização  de projetos e outras aplicações que o modelo 

possibilita.

Já Dixon (1996), desenvolve um sistema de pontuação para avaliar corredores 

de tráfego, e o resultado final se transforma em uma medida de Nível de Serviço 

variando entre A e F que foram graduadas de acordo com o conforto e a segurança 

de diferentes tipos de ciclistas. O modelo baseia-se na premissa de que existe um 

conjunto de fatores que precisa estar  presente em um corredor viário para atrair  

viagens não motorizadas. 

Vários dos fatores  considerados  derivam  do  Índice  de  Condições  de Vias  

do  Estado  da  Flórida (EPPERSON, 1994), além de incorporar outras pesquisas e 

as  necessidades específicas  do  plano em questão.  Os  fatores  considerados no 

modelo de Dixon são: 

 Presença  de  instalações  para  ciclistas:  no  caso  de  existirem

instalações  para ciclistas  nas  vias,  estas  são  incluídas  na  avaliação  pela  sua 

grande  influência  no transporte  cicloviário.  Neste  caso,  considera-se  a  presença 

de  ciclofaixas,  cuja pontuação varia de acordo com a sua  largura da  faixa de 

tráfego contendo a ciclofaixa (até  3,66m;  de  3,66  até  4,27m;   e maior  que 

4,27m);  ou  a  presença  de  ciclovias  com medida mínima de 2,44m e localizada à, 

no máximo, 0,40km da via de tráfego veicular. 

 Conflitos:  este  fator mede  a  facilidade  de  ciclistas  e motoristas se

observarem   e  preverem  suas  ações  no  sistema  viário,  aumentando  assim  a 

segurança e o conforto dos ciclistas  que  utilizam  as  vias  em  questão. Desta 

forma,  são  observados  os  seguintes critérios:

 Menos  de  22  entradas  de  garagem  e  cruzamentos perpendiculares

de  vias  por  1,61km:  assim,  considera-se  o  número  de  entradas  de garagem  e 

cruzamentos perpendiculares  de  vias,  cuja  pontuação  é  obtida se  este  número  

for  menor  que  22 entradas  ou  cruzamentos  a  cada 1,61km,  para  cada  lado  da  

via.  Se  qualquer  um  dos lados  apresentar  um número maior  do  que  o  critério  

apresentado,  o  segmento  inteiro deixa de ser pontuado neste fator. 
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 Ausência  de  barreiras  na  facilidade  para  bicicletas:  são consideradas 

barreiras   os  objetos  ou   instalações  que  provocam  uma  descontinuidade  da 

facilidade para bicicletas, forçando  o  ciclista  a  invadir  a  via  em  algum momento  

específico  do  segmento.  Por exemplo: invasão de instalações de drenagem no 

caminho do ciclista, paradas de ônibus e interseções com alto índice de conversões 

à direita. No caso de não existirem instalações para bicicletas, o segmento analisado 

não deverá ser avaliado neste fator. 

 Ausência  de  estacionamento  lateral: a  existência  de  estacionamento

lateral  na  via pode  desencorajar  o  uso  deste  corredor  pelos  ciclistas,  além  de 

criar   problemas  de segurança. Desta   forma,  mesmo  a  existência  de  uma  

pequena  faixa  de  estacionamento lateral na via analisada deverá ser considerada 

neste critério. 

 Presença de canteiros centrais: os canteiros centrais são considerados

benéficos para o transporte cicloviário porque diminuem os conflitos causados por 

cruzamentos de automóveis à esquerda. Para este fator, considera-se a presença 

dominante de canteiros centrais no segmento analisado, ou pelo menos nos locais 

mais problemáticos.

 Distância  de  visibilidade  não  obstruída: a  distância  de  visibilidade  de 

parada  é  a distância mínima de que necessita o  condutor de um veículo que  se  

move  a uma dada velocidade, para fazê-lo parar  antes de atingir um obstáculo 

(DNER, 1997). A obstrução da distância de  visibilidade  ocorre  normalmente  por  

aclives  acentuados  e  curvas fechadas,  mas  também  podem  ser  provocada  por  

estacionamento  lateral  ou  outras obstruções  físicas. De acordo  com o modelo de 

Dixon, deve  ser  considerada  a medida padrão  recomendada  pela  AASHTO 

(Associação  Norte-Americana  de  especialistas rodoviários  e de  transportes), que 

segundo FHWA  (2004)  é de 38,7m para um  ciclista viajando em velocidade média  

recomendada de 30km/h, em pista molhada.

 Melhorias  das  interseções  para  o  ciclismo:  podem  ser  implantadas 

algumas intervenções,  que  incluem marcações  de  piso  e  variações  de  desenho, 

para  aumentar  a segurança  dos  ciclistas  nas  interseções.  Para adquirir  uma 

pontuação   neste   fator,   a  maioria  das  interseções  da  via  avaliada  deve  ser 

caracterizada com estas melhorias.
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 Diferencial de velocidade entre veículos e bicicletas: o diferencial de

velocidade é calculado  comparando  a  velocidade  média  dos  ciclistas  –  24km/h, 

segundo  Dixon (1996) – com a velocidade máxima para automóveis permitida na 

via.  Este  diferencial  é  classificado   segundo   as   seguintes   categorias   de 

pontuação:  24km/h   a  32km/h   (ou velocidade máxima permitida de 48km/h  a 

56km/h); 32km/h a 48km/h (ou velocidade máxima permitida de 56km/h a 72km/h); e 

maior que 48km/h  (ou velocidade máxima permitida maior que 72km/h).

 Nível de Serviço para veículos motorizados: o Nível de Serviço para os

veículos motorizados  afeta  o  Nível  de  Serviço  para  bicicletas,  pois  o volume 

de   veículos  motorizados  e  o  congestionamento  influenciam  no  conforto  e  na 

segurança  dos  ciclistas  que   trafegam  por  uma  via.  Dixon  acredita  que, 

independente do NS da via, a presença de um grande número de faixas de tráfego  

desestimula o ciclismo. Assim, no modelo de Dixon é utilizado o modelo de Nível de 

Serviço  para  veículos  motorizados  da  cidade  de  Gainesville   (Dixon,  1996),  

combinado com o número  de  faixas de  tráfego,  resultando nas categorias de 

pontuação: NS = E, F (ou 6 ou mais faixas de rodagem); NS = D (e menos que 6 

faixas de rodagem); NS = A, B ou C (e menos que 6 faixas de rodagem). 

 Manutenção das vias: este fator mede certas condições que refletem o

abandono e a  falta  de   manutenção  da  superfície  da  via  ou   deficiências  

construtivas  que  criam problemas  crônicos  de  manutenção.  Portanto,  não  estão 

incluídos  neste   fator   os problemas temporários como  falhas na pavimentação 

devido a intervenções dos  órgãos  de  água  e  esgoto  ou  acúmulo  temporário  de  

materiais,  como  folhas,  entre outros. Desta  forma,  as  categorias de pontuação 

são:   sem  problemas   (0  problemas  de  manutenção);  problemas  sem  muita 

freqüência ou menores (1 problema de manutenção para cada 1,61km ou menos, ou 

quando a  magnitude  dos  problemas  é  considerada  leve);  problemas  freqüentes 

(mais  de  1  problema  de manutenção  por  1,61km  ou  quando  os problemas são 

considerados severos). 

 Programas específicos  para melhorar  o  transporte  cicloviário: a

existência  ou não de programas específicos para melhorar o transporte cicloviário 

define a pontuação deste fator. Assim, Dixon tentou complementar a avaliação das 

características  físicas  da  via,  considerando   também  programas  que  podem 
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estimular  o  uso  do  ciclismo  no   local,  como   por   exemplo   a   inserção   de 

bicicletários,  programas  de  suporte  ao  usuário, construção  de  vestiários  para 

ciclistas  ou  medidas  de  integração  da  bicicleta  com  o transporte coletivo.

A Tabela  4.11  mostra o sistema de pontuação da medida de desempenho do  

nível de serviço dos ciclistas usado pela pesquisadora.

TAB 4. 11 Sistema de Pontuação do Nível de serviço para Ciclistas

Fonte: Dixon, 1996

A pontuação dos  segmentos   pode   parecer   um  tanto  quanto  exagerada 

quando comparado às definições das  taxas de NS em geral, mas são moderados 
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pela aplicação de médias ponderadas para alcançar as taxas de NS dos corredores 

estudados.  Enquanto isso,  a pontuação  individual dos  segmentos  identifica as 

partes mais problemáticas de cada corredor (DIXON, 1996).

As medidas foram graduadas de  acordo  com  o  conforto  e  a segurança  de 

ciclistas  de diferentes  níveis,  classificados  em  grupos  (A, B  e C),  de  acordo 

com  seus  níveis  de habilidade. Em geral, os ciclistas do grupo A são adultos 

experientes e seguros quanto às  regras  de  trânsito.  Os do  grupo  B  são  novatos  

e  adolescentes,  que  preferem  a separação das vias de rodagem para bicicleta dos 

veículos motorizados. Os ciclistas do grupo C são pré-adolescentes e crianças que 

estão sob a supervisão de adultos andando em áreas residenciais, com separação 

bem definida das pistas de rodagem dos veículos.

TAB 4. 12 Definições de pontuação de NS para Ciclistas

Fonte: Dixon, 1996

Cabe destacar que nem todas as vias urbanas precisam apresentar uma medida 

de NS entre A e B. Estas medidas podem ficar reservadas para  locais especiais, 
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onde o  fluxo de bicicletas e pedestres é maior  (DIXON, 1996). Desta forma, vias 

classificadas  com  NS  de  C  e  D  são  muitas  vezes  consideradas  adequadas, 

dependendo da situação na qual elas estão inseridas.

Landis et al. (1997) em seu estudo, utiliza dados de uma pesquisa com cerca 

de 150 ciclistas, na cidade de Tampa, Flórida, Estados Unidos. Para classificar as 

vias,  os  ciclistas  utilizaram  uma  escala  de  pontuação  de  A  (mais  segura  ou 

confortável) a F (mais insegura ou desagradável). Para a calibração do modelo foi  

utilizada  a  técnica  da  análise  de  regressão  com  base   nas   respostas   dos 

participantes,   que   totalizaram   em   aproximadamente   4300  observações.  A 

expressão matemática definida pelos autores é apresentada a seguir:

                                   (Eq.4.3)

Onde: 

NSB = Nível de serviço para bicicletas

Vol 15 = Volume do tráfego direcional em um período de 15 minutos 

F = número total de faixas 

LV = limite de velocidade (km/h) 

% VP = Porcentagem de veículos pesados (definidos no Manual de Capacidade 

de Rodovias - HCM) 

AV  =  Freqüência  por  milha  de  acesso  veicular  não  controlado  (áreas  de 

estacionamento na via e entradas para carros) 

PC5  =   avaliação  (de   cinco   pontos)   da   condição   da   superfície   do 

pavimento,  através  do  Sistema  de Monitoramento de Desempenho de Rodovia 

(HPMS), da FHWA (apud LANDIS, 1994) 

Le = Largura média da faixa externa (metros)

Os autores  confirmaram a  hipótese  de  que  diferentes  tipos  de  ciclistas  têm 

diferentes percepções do risco das viagens de bicicletas. Outra hipótese confirmada 

durante o estudo foi a importância das condições do pavimento no Nível de Serviço 

para bicicletas.

Somente com as metodologias de Hunter et al. (1995) e Wang e Nihan (2004) 

a análise do risco de acidente passou a ser considerada.
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Shafer et al. (1999),  em sua pesquisa descrevem o grau de satisfação e de 

percepção do usuário, conduzida para avaliar a infraestruturas dos locais de ciclistas 

e de pedestres. Os autores distribuíram questionários para avaliar caminhos de uso 

compartilhado em três  cidades americanas.  Os resultados mostraram que vários 

atributos  como  separação  adequada  de  automóveis,  qualidade  da  superfície  e 

largura do caminho, contribui de maneira significativa para satisfação do usuário e 

para aumentar a preferência de utilização destes caminhos.

Porém a maioria das metodologias estudadas analisa a qualidade do espaço 

para o ciclista considerando uma estrutura fixa, de uso exclusivo, fato muitas das 

vezes inexistente nas cidades latinoamericanas. 

A tabela 4.13 a seguir resume todas as metodologias de avaliação do ambiente 

do pedestre  e suas respectivas variáveis.
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TAB 4. 13 Resumo Metodologias Ciclistas

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando  as  metodologias  existentes  para  tratar  a  qualidade,  o  Nível  de 

Serviço das vias para pedestres e ciclistas, pode-se notar no caso do modo a pé, 

mesmo as metodologias que usam variáveis subjetivas para determinar o Nível de 
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Serviço apresentam problemas de padronização de parâmetros. Além disso, essas 

metodologias não consideram grupos de pedestres com restrições de mobilidade, 

mas sim um pedestre padrão. Outro ponto importante para a avaliação do Nível de 

Serviço do modo a pé é a consideração do ponto de vista do usuário, como o caso 

das  metodologias  de  Khisty (1995)  e  Ferreira  e  Sanches (2001).  A  vantagem 

dessa  consideração  é  a  melhor  caracterização  da  realidade  urbana  através  da 

calibração  dos  parâmetros  para  cada  medida  de  desempenho  usada  na 

metodologia. No entanto, a etapa de calibração exige custo e tempo excessivos para 

a coleta de opinião dos usuários, o que muitas vezes se torna impraticável. Além 

disso,  as  metodologias  não  consideram  o  risco  do  pedestre  na  travessia  em 

interseções. 

O risco de atropelamento do pedestre na presença de impedância na calçada 

que o force a alterar a sua rota, obrigando-o a usar a via do automóvel também não  

é  considerado.  Nas  cidades brasileiras  é  comum  a  verificação  desses  tipos  de 

situações, que tornam maiores os riscos de atropelamento do pedestre.

No caso da bicicleta, as metodologias que avaliam as características das vias e 

que avaliam o risco de acidentes nas interseções apresentam restrições quanto à 

obtenção  das  variáveis  de  fluxo,  velocidade  e  diferença  de  velocidade  entre 

bicicletas e automóveis.

Essas  restrições  se  devem  ao  alto  custo  de  coleta  de  dados  e  a  não 

padronização  dos  parâmetros  usados  para  definir  o  Nível  de  Serviço  do  modo 

bicicleta.  O  ponto  de  vista  do  usuário  também  é  importante  considerar,  como 

proposto em Landis et al. (1997). No entanto, tanto o custo como o tempo para a 

realização da coleta de opinião dos usuários são altos e assim como acontece no 

caso  dos  pedestres,  muitas  vezes  esta  coleta  não  é  feita.  Observa-se  que  a 

metodologia  de  Dixon (1996)  apresenta  facilidade  na  coleta  de  dados  e  na 

aplicação, porém, ao avaliar os corredores o método se torna falho para a realidade 

das cidades brasileiras, uma vez que o autor atribui valores elevados para a variável 

“infraestrutura para bicicleta” (ciclovia e ciclofaixa). As cidades latinoamericanas de 

médio porte, em geral, não possuem infraestruturas para o ciclista.

Como conseqüência disso, as pontuações obtidas pela metodologia de Dixon 

(1996) seriam muito próximas e com baixos valores, o que dificulta a análise dos 

resultados.
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Das análises das metodologias existentes para determinar o Nível de Serviço 

dos modos, a pé e bicicleta, identificou-se a necessidade de adaptação das mesmas 

para a realidade das cidades brasileiras. 

A seguir as tabelas 4.14 e 4.15, apresentam uma síntese das principais variáveis 

utilizadas na literatura pesquisada para caracterizar e avaliar os espaços urbanos de 

pedestres  e  ciclistas.  As  variáveis  estão  agrupadas  em 6  aspectos  descritos  a 

seguir:

TAB 4. 14 Variáveis de análise - Pedestres
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TAB 4. 15 Variáveis de análise - Ciclistas

Estas tabelas se resumem num conjunto de variáveis estudadas por cada um 

dos  autores  pesquisados,  esta  análise  vem  facilitar  a  compreensão  de  quais 

variáveis  são  relevantes  e  necessárias  para  a  metodologia  proposta  que  será 

descrita nos próximos capítulos.

5. PESQUISA DE CAMPO NAS ESTAÇÕES DE TRANSPORTE DE MASSA
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5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A pesquisa de campo procede à observação de fatos e fenômenos exatamente 

como ocorrem em uma situação real, à coleta de dados referentes aos mesmos e, 

finalmente, à análise e interpretação desses dados, com base numa fundamentação 

teórica consistente, objetivando compreender e explicar o objeto pesquisado.

Para conhecer como funciona a integração do modo a pé e por bicicleta com o 

transporte de massa, foram realizadas pesquisa de campo nas estações de metrô 

da cidade do Rio de Janeiro.

A pesquisa de campo objetivou identificar o perfil do usuário do transporte de 

massa e principalmente,  aqueles que chegam a pé e de bicicleta na estação do 

metrô.  A pesquisa também serviu para conhecer a opinião dos usuários quanto à 

qualidade dos elementos que compõem os espaços percorridos até a estação e 

assim pôde-se observar a demanda potencial para a ampliação da integração do 

pedestre e ciclista com o sistema de metrô.

Neste  capítulo  é  apresentado  um  panorama  geral  das  estações  de  metrô 

pesquisadas  assim  como  os  dados  e  questões  levantadas  e  suas  relevantes 

análises para o trabalho.

5.2. CARACTERISTICAS DAS ESTAÇÕES PESQUISADAS

Inicialmente foram selecionadas duas estações para a realização das pesquisas, 

a Estação General de Osório – (Ipanema) e Estação da Pavuna – (Pavuna), ambas 

são estações finais de linha do metrô, e ambas tem bicicletário vigiado dentro da 

estação.

Estas  estações  foram  escolhidas  por  estarem  situadas  em  bairros  com 

características bastante diversas que serão expostas a seguir.  Após as primeiras 

pesquisas foi  realizada mais uma na Estação Colégio – Colégio, esta estação é 

intermediária entre Pavuna e Ipanema.  Na figura 5.1 apresenta-se o mapa do metrô  

com a localização das estações pesquisadas.
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FIG 5. 1 Mapa de localização das estações de Metrô

Fonte: Site Metrô Rio - www.metrorio.com.br

5.2.1. ESTAÇÃO GENERAL OSÓRIO – IPANEMA
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A  primeira  pesquisa  foi  realizada  na  estação  General  Osório  em  Ipanema. 

Ipanema é um bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro de classe média alta e  

alta,  o  bairro  é  predominantemente  residencial  e  comercial  e  faz  divisa com os 

bairros de Copacabana, Leblon e Lagoa.  Atualmente o bairro é local de residência 

de pessoas abastadas, tendo apartamentos de alto luxo, principalmente na beira-

mar,  que juntamente com o Leblon forma a região de residências mais caras da 

cidade. Ipanema é um dos bairros mais sofisticados e elegantes do Rio de Janeiro, 

possui  shopping-centers,  cinemas,  lojas  de  estilistas  internacionais,  bons 

restaurantes, lojas de comércio fino e galerias de arte. 

Cabe ressaltar que nas proximidades da estação há um conjunto de favelas, são 

as comunidades Cantagalo, Pavão e Pavãozinho. Pelas ladeiras dos três morros, os 

cerca de 5.000 moradores têm acesso aos bairros de Copacabana e Ipanema. No 

entanto,  por  ser  uma favela incrustada na Zona Sul,  a região faz parte de  uma 

realidade economicamente diferente das outras regiões do bairro, pois possui um 

alto número de pessoas de baixa renda. Os moradores têm problemas semelhantes 

aos dos moradores de outras favelas do Rio como a violência, falta d'água e esgoto 

a  céu  aberto.  Inúmeros  trabalhos  sociais  são  feitos  na  favela  como  forma  de 

melhorar a situação de vida dos moradores e recentemente a favela recebeu uma 

Unidade  de  Polícia  Pacificadora  (UPP),  um  projeto  da  Secretaria  Estadual  de 

Segurança Pública do Rio de Janeiro que pretende instituir polícias comunitárias em 

favelas principalmente na capital do Estado, como forma de desarticular quadrilhas 

que antes  controlavam estes  territórios como  estados paralelos,  garantindo mais 

segurança à população.

FIG 5. 2 Estação General Osório - Ipanema

        Fonte: Retirado do site -  www.metrorio.com.br
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A estação General  Osório (FIG. 5.2) final da Linha 1 do Metrô, foi inaugurada 

recentemente,  dezembro  de  2009,  e   está  localizada  na  praça  General  Osório, 

quase na divisa com o bairro de Copacabana.

     A estação recebe em média 30 mil passageiros/dia, por ser parada final da Zona 

Sul há integração com o metrô de Superfície, ônibus da empresa que faz e extensão 

do  metrô  em outros  bairros,  como  a  linha  Gávea e  o  Barra  Expresso.   Possui  

bicicletário  gratuito  com  20  vagas,  dentro  da  estação  vigiado  por  câmeras  de 

segurança do próprio metrô. 

É  uma  estação  nova,  de  arquitetura  exuberante,  porém o  primeiro  acesso  à 

estação é por meio de escadas, o que dificulta a entrada de ciclistas, possui rampa e 

elevador para pessoas com acessibilidade reduzida, mas este não pode ser usado 

para transporte de bicicletas.   No interior da estação esteiras e escadas rolantes 

assim  como  piso  podotátil  e  mapas  em  braile  facilitam  a  acessibilidade  de 

portadores  de  necessidades  especiais.   As  figuras  5.3,  5.4  e  5.5  ilustram  o 

bicicletário da estação.

FIG 5. 3 Bicicletário

Fonte: Arquivo Pessoal, 2010
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FIG 5. 4 Elevador acesso de pessoas com mobilidade reduzida

Fonte: Retirado do site- www.skyscrapercity.com

FIG 5. 5 Bicicletário dentro da Estação

Fonte: Arquivo Pessoal, 2010

5.2.2. ESTAÇÃO PAVUNA – PAVUNA

A  segunda  pesquisa  foi  realizada  na  estação  Pavuna.  Pavuna é  um  bairro 

industrial e residencial de  classe média, média baixa da  Zona Norte da cidade do 

Rio de Janeiro,  faz divisa com os bairros de  Anchieta,  Guadalupe,  Costa Barros, 
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Coelho Neto e Jardim América. Atualmente o bairro possui um Parque Industrial de 

pequenas, médias e grandes indústrias e o comércio é formado por cinco redes de 

supermercados, uma grande loja de atacado e também farmácias,  lanchonetes e 

bancos,  além de  possuir  uma  feira permanente  chamada "Feirinha da Pavuna", 

representada na Figura 5.6 abaixo.  

FIG 5. 6 Feirinha da Pavuna

Fonte: Retirado do site - http://lacbetinho.blogspot.com

A Pavuna é um bairro com muitas fábricas e indústrias, mas a maioria de seu 

território é ocupado por casas térreas de classe média, construídas nas décadas de 

60,  70,  80 e 90,  além disso,  existem conjuntos habitacionais de apartamentos e 

casas como o Condomínio Residencial Pavuna, Conjunto da Marinha, Green House 

1,2 e o Village Pavuna que é facilmente visto no bairro e em bairros vizinhos por 

seus grandes prédios de 16 andares (Figura 5.7).
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FIG 5. 7 Condomínio Residêncial – Village Pavuna

Fonte: Retirado do site - Wikipédia  

Além da  estação  de  metrô  existe  no  bairro  a  estação  de  trem da  Supervia 

Pavuna/São João de Miriti  e um terminal  rodoviário que faz a ligação de toda a 

região e de parte da Baixada Fluminense com o centro da cidade do Rio de Janeiro. 

Recentemente  foi  anunciado pelo prefeito da cidade a demolição desse terminal 

rodoviário devido a seu péssimo estado de conservação que pode ser observado na 

figura 5.8.

FIG 5. 8 Terminal Rodoviário – Pavuna

Fonte: Retirado do site - extra.globo.com

A Estação de metrô da Pavuna é a estação final da Linha 2, foi inaugurada em 

1998, e recebe hoje uma média de 70 mil passageiros / dia. Está localizada no fim 

da Avenida Pastor Martin Luther King Jr, oferece integração metrô-ônibus e metrô-
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Supervia e possui um amplo bicicletário vigiado dentro da estação com capacidade 

para 100 bicicletas.

O acesso até a estação é feito por rampas, o que facilita a entrada de pessoas 

com mobilidade reduzida e ciclistas, o acesso até a plataforma é feito por escada e 

uma plataforma inclinada faz o deslocamento das pessoas com mobilidade reduzida. 

Piso podotátil e mapas em braile foram observados na estação o que vem a facilitar 

a  acessibilidade de  pessoas portadoras  de  necessidades especiais.  A seguir  as 

figuras 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12, abaixo ilustram a estação da Pavuna.

FIG 5. 9 Rampa de acesso – Estação Pavuna

Fonte: Retirado do site - skyscrapercity.com

FIG 5. 10 Bicicletário – Estação Pavuna

Fonte: Arquivo Pessoal, 2010
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FIG 5. 11 Bicicletário com 80% de ocupação

Fonte: Arquivo Pessoal, 2010

FIG 5. 12 Catraca de entrada de Bicicleta

Fonte: Arquivo Pessoal, 2010

5.2.3. ESTAÇÃO COLÉGIO – COLÉGIO

A  terceira  pesquisa  foi  realizada  na  estação  de  Colégio.  O  bairro  mescla 

características tanto de um bairro industrial, quanto residencial. Está localizado entre 

os  bairros  de  Irajá,  Coelho  Neto,  Vaz  Lobo,  Rocha  Miranda  e  Turiaçu.  Suas 

principais ruas  são a  Av.Pastor  Martin Luther  King Junior (antiga Av.  Automóvel 
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Clube), Estrada do Barro Vermelho, estrada do Colégio, Rua Toriba, Rua Caiuá e 

Rua Guiraréia. 

No  bairro  estão  localizadas  fábricas  de  grande  porte,  escolas  e  centro 

educacionais,  pequeno  comércio  local,  um  supermercado  de  médio  porte  e  a 

Paróquia São Miguel Arcanjo que também é o padroeiro do bairro.

FIG 5. 13 Entorno da Estação Colégio

Fonte: Retirado do site - Wikipédia  

A estação de Colégio é uma estação intermediária da Linha 2, foi inaugurada em 

1998, hoje a estação recebe cerca de 11 mil passageiros/dia. A estação possui dois 

acessos na Av.  Automóvel Clube, nos sentidos Centro e Pavuna, também possui 

bicicletário vigiado dentro da estação com capacidade para 20 bicicletas. 

O acesso  até a estação é feito por  escadas rolantes e escada fixa  e possui 

sistema de plataforma inclinada para o deslocamento de pessoas com mobilidade 

reduzida.
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FIG 5. 14 Plataforma Inclinada

Fonte: Retirado do site - MetrôRio  

FIG 5. 15 Bicicletário

Fonte: Arquivo Pessoal, 2010

A  construção  da  estação  do  Metrô  em  Colégio  compreendeu  também  a 

instalação de uma quadra esportiva e de brinquedos para as crianças,  como em 

outras  estações  da  Linha  2. Nas  imediações  da  Estação  Colégio  ficam  as 

comunidades Pára-Pedro e Parque São Jorge, além de indústrias importantes, como 

a Cibran e a Vulcan.
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FIG 5. 16 Estação de metrô – Colégio

Fonte: Retirado do site - Wikipédia  

5.3. DADOS GERAIS DA PESQUISA

Na  primeira  pesquisa,  na  estação  General  Osório  em  Ipanema  foram 

entrevistados 100 usuários. Na estação da Pavuna, na segunda pesquisa,  foram 

entrevistados 160 usuários do sistema. Já na estação de Colégio, última estação 

pesquisada, 130 pessoas foram entrevistadas.

 Todas as entrevistas foram realizadas no período de pico da manhã, de 7:00 às 

11:00 horas e em dia de semana, mais precisamente às quartas-feiras.

 Os questionários foram aplicados, de forma aleatória, e os passageiros foram 

entrevistados enquanto esperavam a composição na plataforma de embarque. Foi 

usado o tempo ocioso, da espera da composição, pois notou-se que desta forma 

havia maior aceitação em relação à entrada da estação, onde as pessoas alegavam 

estar atrasadas.

Para definir a amostra na estação da Pavuna admitiu-se um erro amostral de 8% 

e uma população de 70.000 passageiros por dia do metrô uma vez que foram feitas 

160 entrevistas. Para Ipanema admitiu-se um erro amostral de 10% já que foram 

entrevistados 100 usuários dentro de uma população de 30.000 passageiros por dia 

do  metrô.  Na  estação  de  Colégio  admitiu-se  um  erro  amostral  de  7%  e  uma 
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população de 11.000 passageiros por dia do metrô uma vez que foram feitas 130 

entrevistas. 

A figura 5.17,  mostra o modelo do questionário que foi  aplicado nas estações 

pesquisadas. Através do questionário buscou-se identificar o perfil dos usuários do 

transporte  não-motorizado,  foram entrevistados  pedestres,  ciclistas,  usuários  dos 

ônibus, automóvel, etc.  e  procurou-se entender por quais motivos as pessoas usam 

ou deixam de usar o transporte não-motorizado.
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FIG 5. 17 Questionário Aplicado

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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5.3.1. SEXO DOS ENTREVISTADOS

Na estação de Ipanema, na Zona Sul, foram entrevistadas 58 pessoas do sexo 

feminino e 42 do sexo masculino. Obtendo-se, então, a proporção de 58 % para as 

mulheres e 42 % para os homens.

Já  na  estação  da  Pavuna,  houve  maior  número  de  entrevistados  do  sexo 

masculino, 96 homens e 64 mulheres. Na proporção de 40% para as mulheres e 

60% para os homens.

Na estação Colégio, foram entrevistados 63 mulheres e 67 homens, o que gera a 

proporção de 48% sexo feminino e 52% sexo masculino.

No total geral da pesquisa, foram entrevistados nas três estações pesquisadas, 

185 mulheres e 205 homens num total de 390 entrevistas, o que equivale a 47% de 

mulheres e 53% de homens entrevistados.  Na tabela 5.1,  verifica-se todos estes 

valores mencionados acima.

TAB 5. 1 Sexo dos Entrevistados

Fonte: Fernanda Borges, 2011

5.3.2. IDADE DOS ENTREVISTADOS

O percentual da distribuição etária dos entrevistados revela ter  a pesquisa se 

concentrado nas faixas intermediárias, entre 21 a 30 anos e 31 a 40 anos,  onde 

houve maior percentual, somando 56% nas três estações analisadas. 
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No entanto, este intervalo corresponde ao de maior atividade entre as pessoas 

na sociedade, tanto para o trabalho como para o estudo, de acordo com dados do 

IBGE.  

TAB 5. 2 Idade dos Entrevistados

Fonte: Fernanda Borges, 2011

5.3.3. RENDA DOS ENTREVISTADOS

A distribuição geral do percentual da renda mensal dos entrevistados teve seu 

maior  percentual na classe, D, porém na estação de Ipanema o percentual ficou 

bastante  equilibrado  entre  as  faixas  A2  a  D  demonstrando  que  boa  parte  dos 

entrevistados possui um alto poder aquisitivo, mas também há um nº equivalente de 

baixa renda proveniente das favelas no bairro. Já nas estações de Pavuna e Colégio 

o percentual teve maior expressão na classe de C a E, demonstrando que a maior  

parte dos entrevistados possui uma classe de média a média baixa.

Esta concentração pode ser notada devido à localização das estações, a estação 

de Ipanema na Zona Sul e às estações de Pavuna e Colégio na Zona Norte da 

cidade.
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TAB 5. 3 Renda dos Entrevistados

Fonte: Fernanda Borges, 2011

5.3.4. ESCOLARIDADE DOS ENTREVISTADOS

A escolaridade foi um critério que houve uma grande variação entre as estações 

pesquisadas.  A  estação  de  Ipanema,  na  Zona sul  da  cidade  houve  um grande 

número de pessoas com o terceiro grau completo,  já  nas estações de Colégio e 

Pavuna a grande maioria dos entrevistados tem somente o segundo grau e poucos 

são aqueles que fizeram ou fazem uma faculdade.

TAB 5. 4 Escolaridade dos Entrevistados

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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5.3.5. MOTIVO DA VIAGEM

A  grande  maioria  dos  entrevistados,  76%,  utiliza  o  metrô  para  se  dirigir  ao 

trabalho,  em  segundo  ficou  o  motivo  estudo/transporte  dos  filhos,  9%.  Este 

percentual se deu nestas proporções visto que as entrevistas foram realizadas em 

dia de semana e no horário de pico da manhã, onde a maioria das pessoas utiliza o  

transporte público de massa no seu deslocamento até o trabalho. 

A escolha do dia da semana e  do horário para a  realização da pesquisa foi 

proposital, pois o objetivo da pesquisa é analisar o deslocamento dos usuários até o 

metrô em seus percursos diários, rotineiros.

TAB 5. 5 Motivo da viagem

Fonte: Fernanda Borges, 2011

5.3.6. LOCOMOÇÃO ATÉ A ESTAÇÃO

Uma das principais questões da pesquisa foi entender como as pessoas chegam, 

ou seja, que outros meios de transporte elas utilizam até a estação. As respostas 

curiosamente refletem as características de localização de cada estação. 

A estação General Osório em Ipanema, mais da metade dos entrevistados utiliza 

o modo a pé para se deslocar até a estação. Isto aparentemente se dá pelo fato da 

estação estar localizada em uma área bastante residencial do bairro, o que facilita 

pela proximidade o deslocamento a pé dos usuários. A segunda maior resposta se 
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deve pelo deslocamento por ônibus de integração do metrô,  que são ônibus que 

estendem a linha do metrô por superfície, recolhendo usuários da Barra e Gávea. 

Já a estação da Pavuna a maioria dos entrevistados chegam até a estação por 

ônibus comuns vindos de outros municípios, visto que esta estação está localizada 

próxima  a  um terminal  de  ônibus.  O entorno  da  estação  da  Pavuna  não  é  tão 

residencial quanto em Ipanema. Isto aparentemente faz diminuir a porcentagem de 

pessoas que chegam a pé  na  estação,  justamente  pela questão  da distância.  E 

recebe um valor significativo de ciclistas, que preferem vencer a distância percorrida 

dentro do bairro mais facilmente com o uso da bicicleta.

Já na estação do Colégio acontece um misto das três situações, a maioria dos 

entrevistados chega até a estação a pé, provenientes das residências próximas à 

estação.  Mas  há  um grande  número  de  pessoas  que  chegam de  ônibus  e  de 

bicicleta. Um fato curioso, o número de pessoas que chegam de carro até a estação,  

isto se deve pelo fato de que próximo à estação existe um estacionamento, o que 

aumentou este número que não foi observado nas outras estações.

TAB 5. 6 Locomoção até a estação

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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5.3.7. TEMPO DE CAMINHADA E PEDALADA ATÉ A ESTAÇÃO E DISTÂNCIA 

PERCORRIDA

Nesta questão  procurou-se identificar  uma relação do tempo que as pessoas 

gastam no seu deslocamento, este sendo por meio de caminhada ou de pedalada, e 

até que distância elas se sentem confortáveis em percorrer  diariamente,  sem se 

cansar ou se sentir desconfortáveis. 

Esta enquete serviu para delimitar a área, o raio de análise percorrido no entorno 

das estações que deve ser considerado posteriormente na avaliação desejada.

No caso dos pedestres pode-se observar que na estação de Ipanema a maioria 

das pessoas caminhou numa média de 5 a 10 minutos para se chegar até a estação. 

Segundo  o  GRAVA  (2004),  que  em  seu  estudo  determina  a  velocidade  da 

caminhada em 0,11Km/min, os usuários da estação de Ipanema estão caminhando 

de 550m a 1,10Km.

Esta distancia se dá pela proximidade da estação às residências em seu entorno. 

Na  estação  de Pavuna os  pedestres  levam um tempo  maior  para chegar até  a 

estação, numa média de 10 a 15 minutos de caminhada, o que equivale segundo 

GRAVA (2004), 1,10 Km a 1,65Km percorridos. Já na estação de Colégio assim 

como em Ipanema os pedestres caminham cerca de 5 a 10 minutos, o equivalente a 

550m a 1,10Km, como pode ser visto na tabelas 5.7 abaixo.

TAB 5. 7 Tempo de caminhada X distância percorrida

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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No caso dos ciclistas, na estação de Ipanema apesar de ter bicicletário dentro da 

estação não se conseguiu entrevistar nenhum usuário de bicicleta, pois no momento 

da  entrevista  o  bicicletário apresentava-se  ocioso.  Já  na  estação  da  Pavuna foi 

verificado que a  maioria  dos  entrevistados  pedalou uma  média  mais  do  que  20 

minutos,  o que equivale segundo GRAVA (2004),  em torno  de  5,40  Km.  Houve 

também um número significativo de ciclistas vindo de lugares menos distantes, em 

torno de 4,05 Km a 5,40 Km da estação, levando de 15 a 20 minutos para chegar  

até a estação. 

Na estação de Colégio, a maior parte dos entrevistados levou de 5 a 10 minutos 

para  chegar até  a  estação  o que  equivale a 1,35Km a  2,70Km percorridos.   A 

relação de tempo x distância percorrida pode ser vista na tabelas 5.9 abaixo.

TAB 5. 8 Tempo de pedalada X distância percorrida

Fonte: Fernanda Borges, 2011

5.3.8. PROBLEMAS ENCONTRADOS NA VIAGEM PELOS PEDESTRES

Identificar os problemas que os pedestres encontram durante o trajeto diário até 

a estação, e entender o quanto estes problemas afetam o deslocamento dessas 

pessoas  e  muitas  vezes  impedem que  elas  utilizem o  modo  a  pé  é  de  grande 

importância para presente o estudo.

Para entender quais os fatores influenciadores na decisão de cada usuário, foi  

feito  um questionamento  de  qual  o  maior  problema  encontrado  na  viagem (Ver 

Questionário – FIG. 5.17),  para aqueles que foram a pé  e também aqueles que 
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deixaram de ir a pé por algum motivo. Motivos estes foram listados em forma de oito 

questões,  dentre  elas:  Condições  Físicas  do  passeio,  inexistência  de  travessia 

segura,  insegurança  pública,  falta  de  iluminação,  entre  outras  enumeradas  na 

Tabela 5.11.

Na  estação  de  Ipanema,  a  maioria  dos  entrevistados  não  relatou  nenhum 

problema  na  viagem  até  a  estação,  porém  alguns  usuários  relataram  como 

empecilho no deslocamento o fato do vestuário para o trabalho, como o uso de 

terno,  roupas  sociais,  salto-alto  e  acessórios  que  tornam  a  caminhada, 

principalmente  em dias  quentes  um fator  desconfortável.  Outra  questão  que  foi 

pontuada como um problema na viagem são as condições físicas do passeio, como 

poças, buracos e pavimentação irregular.

Na  estação  da  Pavuna,  a  questão  mais  apontada  como  problema  no 

deslocamento foi a questão da distância. Muitos dos entrevistados alegaram que a 

distância da estação é um fator problemático no deslocamento a pé, muitos usuários 

vêem de outros municípios o que torna a viagem a pé inviável. E mesmo os que 

fazem a viagem a pé por uma questão de economia, reclamam da distância. Outro 

fator  apontado  como  na  estação  da  Zona Sul,  as  condições  físicas  do  passeio 

também foram motivo de reclamações.

Na estação de Colégio, o maior número dos entrevistados apontou a distância 

como  impedimento  na  viagem  a  pé.  O  percentual  geral  da  pesquisa  nas  três 

estações aponta a distância como o maior problema para o deslocamento a pé da 

origem ao destino, a estação.

TAB 5. 9 Problemas encontrados na viagem a pé

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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5.3.9. PROBLEMAS ENCONTRADOS NA VIAGEM PELOS CICLISTAS

Para analisar a o uso e o desuso da bicicleta como meio de transporte até as 

estações de metrô, foi necessário assim como no caso dos pedestres,  identificar 

quais os problemas que os ciclistas encontram durante o trajeto diário até a estação,  

e entender o quanto  estes problemas afetam o deslocamento dessas pessoas e 

muitas vezes impedem que elas utilizem a bicicleta.

Foi feito um questionamento de qual o maior problema encontrado na viagem, 

para aqueles que usaram a bicicleta até a estação e também aqueles que deixaram 

de ir de bicicleta por algum motivo. Motivos estes foram listados em forma de doze 

questões, dentre elas: Condições Físicas da ciclovia, falta de ciclovia, insegurança 

pública,  falta  de  estacionamento  adequado,  trânsito  perigoso,  entre  outras 

enumeradas na Tabela 5.12.

Na estação de Ipanema, onde o percentual de ciclistas entrevistados foi zero, 

procuro-se entender porque as pessoas não utilizavam a bicicleta até a estação e 

percebeu-se que a maioria dos entrevistados relatou que não usam a bicicleta por 

sua residência se localizar muito próxima à estação, não havendo a necessidade do 

uso deste meio de transporte, sendo mais fácil ir a pé. Porém também houve alguns 

entrevistados,  vindo  da  Barra  da  Tijuca  que  alegaram que  a  distância  é  muito 

grande, sendo inviável o uso da bicicleta para tal deslocamento. Outra razão para o 

não uso da bicicleta é de que não há ciclovias conectadas à estação General Osório.

Na  estação  da  Pavuna,  a  questão  mais  apontada  como  problema  no 

deslocamento por bicicleta é a distância, tendo em vista que muitos usuários vêem 

de outros municípios o que torna a viagem por bicicleta muito demorada e cansativa.  

Mesmo alguns moradores do bairro usuários de bicicleta relataram que apesar da 

distância ser grande, prefere utilizar este meio de transporte pelo fato de economizar 

uma passagem. Outro fator apontando com grande relevância foi a falta de ciclovias 

no bairro e principalmente uma ciclovia que leve até a estação. 

Na estação  de Colégio,  o  maior  número  dos  entrevistados respondeu que o 

grande motivo de não usar a bicicleta até o metrô é a falta dela, muitos não possuem 

bicicleta.  Isto  nos  leva a  perceber que  um sistema de  aluguel de  bicicletas  nas 
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proximidades  do  metrô  poderia  ser  um  incentivo  para  o  uso  deste  modo  de 

transporte. 

No  geral  da  pesquisa  a  distância  ficou  sendo  o  fator  mais  problemático 

encontrados em uma viagem de bicicleta, porém em duas circunstâncias, problema 

proximidade da origem x  destino,  como  o caso da  estação  de Ipanema ou pelo 

grande afastamento da origem x destino como no caso da Estação da Pavuna.

TAB 5. 10 Problemas encontrados na viagem por bicicleta

Fonte: Fernanda Borges, 2011

5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando os dados da pesquisa de campo nas estações de metrô, pode-se 

perceber que os usuários estão dispostos a caminhar ou a pedalar certas distâncias 

para ir das suas residências até o seu destino. Vários aspectos importantes para 

análise dos espaços urbanos para pedestres e ciclistas foram notados.

Notou-se que quanto mais densa for a região de localização no entorno das 

estações  de  transporte  de  massa,  seja  por  residências  ou  comércio,  mais  os 

usuários se utilizarão do modo a pé para se chegar até o seu destino. Quanto menos 

denso  for  a  região  de  entorno  da  localização  da  estação,  os  seus  usuários 

precisaram vencer  distâncias  maiores  para  se  chegar  até  a  estação,  preferindo 

utilizar  um  meio  de  transporte  motorizado,  ou  até  a  bicicleta  mas  em  casos 

extremos, por uma questão de economia.
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A  alta  densidade  residencial  é  marcada  pela  presença  de  prédios 

multifamiliares,  como  é  o  caso  da  Estação  de  Ipanema,  onde  o  percentual  de 

pedestres  foi  muito  maior  em relação às  outras  estações.   Já  nas  estações de 

Pavuna  e  Colégio,  em  seu  entorno  casas  residenciais  são  predominantes, 

promovendo uma baixa densidade, fazendo com que muitas pessoas tenham que 

deslocar grandes distâncias, preferindo utilizar o ônibus e a bicicleta.

Notou-se  também  em  Ipanema,  onde  junto  com  os  prédios  residenciais 

existem  um  grande  número  de  comércios,  isso  acaba  sendo  um  chamariz  de 

pedestres que sem notar percorrem grandes distâncias. Em lugares onde o uso do 

solo é menos diversificado, e o ato de caminhar se torna cansativo e desprazeroso.

Isto também tem muito a ver com a distância percorrida, apontada como o 

grande problema para os usuários. Elementos do desenho urbano de uma cidade 

podem contribuir  para “encurtar”  as distâncias a serem percorridas por  exemplo:  

quadras menores possibilitam uma maior alternativa de rotas, ou caminhos míninos 

até  um  determinado  destino.  Um  passeio  mais  agradável,  com  presença  de 

paisagismo, arborização, calçadas largas, pavimentação regular, comércio faz com 

que a distância a ser percorrida seja amenizada por estes fatores.

As  condições  físicas  do  passeio  foi  outro  grande  ponto  levantado  pelos 

usuários como um grande empecilho para o deslocamento a pé. Calçadas sujas, 

com buracos e poças tornam a caminhada desconfortável e perigosa, principalmente 

para as crianças e idosos.

A questão da segurança também foi apontada, não só pelo fato das calçadas 

irregulares, mas a falta de travessias seguras com sinalização para os pedestres e a 

falta de ciclovias na cidade, onde a única alternativa para o ciclista é disputar espaço 

com carros  e  ônibus  na  via,  o  que  torna  a  viagem estressante,  desgastante  e 

extremamente perigosa.

Através  da  pesquisa  de  campo  pode-se  perceber  que  para  analisar  um 

espaço urbano muitas questões devem ser verificadas desde a concepção urbana 

inicial daquele espaço, até a sua manutenção.
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6. PROPOSTA DE INDICADORES PARA A AVALIAÇÃO DOS ESPAÇOS 

URBANOS PARA PEDESTRES E CICLISTAS

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Uma  forma  de  avaliar  os  espaços  urbanos se  dá  através  da  formulação  de 

indicadores relacionados com o que mais influencia nos trajetos dos seus usuários, 

desta forma, os indicadores podem sintetizar informações complexas, facilitando o 

entendimento  e o acompanhamento dos progressos destes.  

Neste capítulo apresenta-se uma proposta de indicadores para a avaliação dos 

espaços urbanos para pedestres e ciclistas a fim de promover a  integração dos 

modos  não  motorizados  com  os  transportes  de  massa.  Os  indicadores  foram 

propostos  com base  em pesquisa  bibliográfica  e  nas  entrevistas  realizadas nas 

estações de metrô.

6.2. CONCEITO DE INDICADORES

A utilização de indicadores tem ganhado um peso crescente nas metodologias 

utilizadas para resumir a informação de caráter técnico e científico na forma original 

ou “bruta”, permitindo transmiti-la numa forma sintética, preservando o essencial dos 

dados originais e utilizando apenas as variáveis que melhor servem aos objetivos e 

não  todas  que  podem ser  medidas  ou  analisadas.  A  informação  é  assim mais 

facilmente  utilizada  por  tomadores  de  decisão,  gestores,  políticos  grupos  de 

interesse ou público em geral (GOMES et al.,2000).

O indicador é uma ferramenta que mede a resposta do sistema às atividades 

humanas, sendo uma medida e uma constatação de uma situação. Sua principal 

característica é o poder de sintetizar um conjunto complexo de informações, retendo 

apenas o significado essencial dos aspectos analisados. (MITCHELL, 1997).
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Para MARZALL e ALMEIDA (2000), um indicador deve fornecer uma resposta 

imediata às mudanças efetuadas ou ocorridas em um dado sistema, ser de fácil  

aplicação (custo  e tempo  adequados e viabilidade para efetuar  a  medida),  deve 

permitir um enfoque integrado, relacionando-se com outros indicadores e permitindo 

analisar  essas  relações.  Além  disso,  deverá  ser  útil  e  significativo  para  seus 

propósitos, além de compreensível.

Os  autores  citados  notam  que  esta  medida  tem  por  objetivo  caracterizar  e 

acompanhar um dado sistema dentro de uma realidade conceitual, e dessa forma 

permitir:

 a quantificação de fenômenos complexos;

 a simplificação dos mecanismos e lógicas atuantes na área considerada;

 a determinação de como as ações humanas estão afetando seu entorno;

 alertar para as situações de risco e conseqüente mobilização dos atores 

envolvidos;

 prever situações futuras;

 informar e guiar situações políticas;

Assim a partir de um conjunto de dados (parâmetros ou variáveis), definem-se 

indicadores que quando utilizados em algum método de avaliação ou dentro de uma 

função  de  análise  geram  valores  que  servem  como  ferramentas  de  auxílio  a 

tomadas de decisão e de análise de situações atuais e futuras.

6.3. PRINCIPAIS ASPECTOS AVALIADORES DOS ESPAÇOS URBANOS

A partir da revisão bibliográfica realizada no capítulo 4,  foi  observado que os 

autores relacionam vários fatores de forma a caracterizar os espaços urbanos para 

pedestres e ciclistas. Após análise de alguns instrumentos de coleta e metodologias 

existentes,  juntamente  com as  respostas  da  pesquisa  de  campo  realizada  nas 

estações de metrô, foram selecionados sete aspectos como sendo os que exercem 
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principal  influência na escolha dos caminhos por pedestres e ciclistas e do quais 

pôde-se avaliar os espaços urbanos, são eles:

 Densidade – Uma maior densidade de residências e de emprego,

em uma  determinada  região,  principalmente  próximo  as  estações  de  transporte 

público, favorece o deslocamento de pessoas tanto a pé quanto de bicicleta até os 

seus destinos finais ou até as estações de transporte.

 Diversidade do uso do solo – A diversidade do uso do solo é um

fator que favorece em muito o deslocamento diário das pessoas, seja por serviço, 

por comércio, por lazer, e etc em, curtas distâncias de suas residências até o destino 

final, que podem ser feitas a pé ou de bicicleta.

 Desenho Urbano – São todos os elementos urbanos que compõem o

caminho  e  que  venham a  favorecer  o  deslocamento  dos  pedestres  e  ciclistas, 

elementos  estes:  a  disposição  das  quadras  de  uma  cidade,  as  travessias,  as 

calçadas,  a  presença  de  transporte  público  com  os  pontos  de  ônibus,  as  vias 

cicláveis, os fatores de localização da via ciclável e etc.

 Facilidades para pedestres e ciclistas – São os aspectos de conforto

e  ambiência urbana,  no  que diz  respeito  às  características  físicas  dos  passeios 

como a qualidade da pavimentação, inclinação das calçadas, degraus, iluminação 

pública, arborização, número de obstáculos, mobiliário urbano, uma série de fatores 

que podem ou não favorecer o deslocamento dos pedestres e ciclistas.

 Acessibilidade  e  Mobilidade –  São todos  os  elementos  necessários no 

passeio para promover com segurança a mobilidade das pessoas portadoras  de 

necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, são eles: rampas, pisos táteis, 

sinalização sonora e visual.

 Segurança - Segurança no que tange às facilidades para a transposição 

de vias, travessias sinalizadas, passarelas, passagens de nível que venham reduzir 

ao máximo os conflitos entre veículos, pedestres e ciclistas, fluxo e velocidade na 

via. 

 Seguridade  -  São  as  questões  em que  diz  respeito  basicamente  aos 

aspectos de segurança pública e sensação de proteção, tais como, existência de 
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policiamento, e de áreas de “vigilância natural”, ou seja, movimentadas e com áreas 

visíveis à distância.

A  partir  da  definição  dos  aspectos  a  serem  considerados  na  referência 

bibliográfica, foi definido um conjunto de indicadores que foram separados de acordo 

com os aspectos citados acima. A análise foi dividida em duas etapas, a primeira 

reúne indicadores que estão relacionadas com aspecto do uso urbano, e a segunda 

reúne os indicadores que estão relacionados com os aspectos físicos dos trajetos e 

áreas  a  serem  pesquisadas.  Estes  indicadores  quando  medidos  e  relacionados 

buscam um maior entendimento sobre a dinâmica do local a ser analisado e assim 

futuramente  permite  fazer  uma  eficaz  avaliação  dos  espaços  urbanos  para 

pedestres e ciclistas.

6.4. PROPOSTA DE INDICADORES PARA ANÁLISE DOS ESPAÇOS URBANOS 

PARA PEDESTRES

A  análise  dos  espaços  urbanos  para  pedestres  será  feita  através  de  uma 

avaliação técnica dos elementos que compõem o ambiente do pedestre no entorno 

das estações,  com base nos  sete aspectos já  citados.  Conforme  já  mencionado 

foram considerados  dois  tipos  de  análise  que  compreende  a  dois  conjuntos  de 

indicadores: de uso urbano e de desenho urbano.

6.4.1. INDICADORES DO USO URBANO

A  dimensão  uso  urbano,  é  a  dimensão  que  mede  o  uso  do  solo  pelas 

características urbanas de  uma determinada área.  A densidade populacional,  de 

residências  e  comércio  caracterizam a  área  urbana por  ter  fatores  que  podem, 

dependendo de sua intensidade, gerar ou não viagens por meio de transporte não 

motorizado dentro de uma determinada região. 
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6.4.1.1. INDICADORES DE DENSIDADE

Após  a  verificação  da  superposição  existente  entre  os  vários  indicadores 

propostos pelos autores pesquisados os indicadores da dimensão densidade foram 

sintetizados em três tipos principais: 

 Densidade populacional;

 Densidade residencial;

Dos indicadores selecionados a densidade populacional é normalmente utilizada 

nos planos diretores como referencial de do zoneamento.

A densidade residencial é utilizada como medida de ocupação do solo, e está 

relacionada ao uso da infraestrutura de transportes e à geração de viagens não 

motorizadas.

6.4.1.2. INDICADORES DE DIVERSIDADE DO USO DO SOLO

Os indicadores da dimensão diversidade, que medem o uso misto do solo, o 

transporte  ativo  é  aparentemente  é  o  meio  de  transporte  mais  utilizado,  e  está 

intrinsecamente relacionado à intensidade e variedade de uso do solo, ou seja, à 

mistura  de  usos,  principalmente  residenciais  e  comerciais,  o  que  deve  ser  um 

incentivo para os habitantes não utilizarem o carro.

Na determinação destes indicadores então a variedade e a intensidade do uso 

do  solo  foram  os  balizadores.  A  variedade  por  mostrar  a  quantidade  de  usos 

diferentes do solo numa região, e a intensidade por lembrar a importância dos usos 

que circundam a área estudada.

Então como indicadores de uso do solo relacionados à diversidade propõe-se:

 Número de estabelecimentos comerciais dentro de uma área;
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 Dissimilaridade.

O número de estabelecimentos comerciais dentro de uma área é proposto por 

ser  um indicador de fácil  obtenção, pois os cadastros comerciais são públicos e 

também pode ser feita essa contagem visualmente. Este indicador esta diretamente 

relacionado ao indicador de variedade do uso do solo, que mede a quantidade de 

diferentes  tipos  de  usos  do  solo  que  cercam  a  área  pesquisada,  chamada  de 

Dissimilaridade.

Esta medida reflete bem a diversidade do uso, e reflete a idéia de que a oferta 

dos bens de consumo ao alcance de caminhada diminui a utilização do automóvel.

6.4.2. INDICADORES DE DESENHO URBANO

Na dimensão desenho, ou seja, na dimensão que mede o impacto do desenho 

do sistema viário e do desenho da estrutura urbana de uma cidade, a acessibilidade 

ao  pedestre  e  ao  ciclista  e  sua  sensação  de  segurança  aparece  como  fator 

importante  na  forma  de  presença  de  calçadas,  ciclovias,  iluminação  viária, 

arborização  e  sinalização  especifica  para  pedestres  e  ciclistas.  O  número  de 

interseções,  conectividade  entre  a  origem  e  destino,  largura  das  calçadas, 

pavimentação das calçadas e ciclovias são utilizados também como variáveis que 

medem a qualidade do espaço urbano.

6.4.2.1. INDICADORES DE FACILIDADE PARA O PEDESTRE E CICLISTA

O indicador de  facilidades de  pedestres e  ciclistas  mede,  as  amenidades,  o 

conforto oferecido aos pedestres e ciclistas durante o seu percurso. Este indicador 

pode ser visto como um apanhado de elementos que se relacionam à indução do 

transporte ativo. Basicamente ele é um check-list onde se verificam as ocorrências 

de certas variáveis na área estudada. Estas são as variáveis observadas e divididas 

entre pedestres e ciclistas
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Pedestres:

 Presença de calçadas dos dois lados da rua;

 Largura efetiva da calçada;

 Regularidade da pavimentação das calçadas;

 Presença de arborização;

 Presença de iluminação pública.

Ciclistas:

 Presença de ciclovia ou ciclofaixa;

 Largura efetiva das ciclovias ou ciclofaixas;

 Regularidade da pavimentação das ciclovias;

 Presença de arborização;

 Presença de iluminação pública.

6.4.2.2. INDICADORES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

O indicador acessibilidade e mobilidade ao pedestre e ao ciclista mede o quão 

acessíveis são os espaços urbanos principalmente para pessoas com necessidades 

especiais,  com mobilidade  reduzida,  idosos,  crianças,  pessoas  com carrinho  de 

bebê e também para os ciclistas. Este indicador é formado por algumas variáveis 

listadas abaixo e estão divididos entre pedestres e ciclistas:

Pedestres:

 Rampas de acesso nos cruzamentos, próximo das escadas;

 Calçadas com piso tátil;

 Sinalização visual e sonora nas travessias;

 Desnível acentuado do terreno.

Ciclistas:
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 Rampas de acesso nos cruzamentos, escadas;

 Desnível acentuado do terreno.

6.4.2.3. INDICADORES DE SEGURANÇA

O indicador de segurança mede os elementos que permitem que os usuários do 

sistema de transporte não motorizado transitem com segurança, diminuindo assim 

os riscos de acidentes. Este indicador se compõe a partir da variável abaixo:

Pedestres:

 Travessias seguras por meio de sinalização ou passarelas.

Ciclistas: 

 Travessias seguras por meio de sinalização ou passarelas.

 Distância segura pelo posicionamento das ciclovias.

 Fluxo dos veículos na via quando há presença de ciclofaixas;

6.4.2.4. INDICADORES DE SEGURIDADE

O  indicador  de  seguridade  mede  o  nível  de  segurança  pública  existe  nos 

espaços urbanos. Esta é uma questão que preocupa bastante para quem se descola 

a pé ou de bicicleta, principalmente nos grandes centros onde o fluxo intenso de 

pedestres acaba favorecendo os assaltos. Este indicador é comum entre o ciclista e 

o pedestre e composto por uma variável.

 Policiamento nas ruas;

6.5. RESUMO DOS INDICADORES
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Nas TAB.6.1 e TAB.6.2 a seguir, estão resumidos os indicadores propostos para 

a análise dos espaços urbanos de pedestres e ciclistas.

TAB 6. 1 Pedestres -  Indicadores Propostos

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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TAB 6. 2 Ciclistas -  Indicadores Propostos
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Fonte: Fernanda Borges, 2011

6.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O desenvolvimento e a utilização de indicadores em diversos trabalhos mostram 

a  importância  destes  na  aplicação  de  metodologias  e  análises  de  sistemas  de 

transporte.

Para  a escolha dos indicadores,  primeiro buscou-se em estudos recentes  as 

variáveis  relacionadas  com a  avaliação  dos  espaços  urbanos  para  pedestres  e 

ciclistas. Desta pesquisa encontrou-se 52 variáveis, das quais 32 são relacionadas 

aos espaços de pedestres e 20 relacionadas aos espaços  de ciclista.

Estas  variáveis  somadas  e  relacionadas  entre  si  formam  os  indicadores  de 

análise dos espaços urbanos. Após a verificação de superposições de medidas, de 

sua viabilidade para aplicação nos municípios brasileiros,  foram selecionadas 30 

variáveis,  sendo  15  variáveis  que  formam  os  6  indicadores  para  a  análise  dos 

ambientes de pedestres. E 15 variáveis que formam os 6 indicadores para a análise 

dos ambientes de ciclistas, como apresentamos nos quadros acima.

Esta seleção se deu baseada na relevância do indicador na bibliografia estudada 

e na facilidade de se medi-los na prática.

Nos  capítulos  seguintes  será  apresentado  como  estes  indicadores  serão 

aplicados e medidos na área escolhida para o estudo, com o intuito de analisar os 

espaços urbanos para pedestres e ciclistas no entorno das estações de transporte 

de massa.

7. PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS ESPAÇOS URBANOS PARA  

PEDESTRES E CICLISTAS
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7.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste capítulo apresenta-se o procedimento para análise dos espaços urbanos 

para pedestres e ciclistas a ser utilizado em estudos que visam identificar no entorno 

das estações, os pontos que podem ser melhorados para favorecer a integração de 

pedestres e ciclistas com o transporte de massa.

O  procedimento  se  baseia  nos  estudos  e  métodos  de  análise  do  espaços 

urbanos apresentados nos capítulos anteriores. São então apresentadas as etapas 

para a obtenção dos dados da área de estudo, na seleção e medição de indicadores 

e na aplicação das técnicas de análise espacial de dados em área.

Utilizando-se  conceitos  simples  e  de  métodos  amplamente  utilizados,  o 

procedimento proposto se apresenta como uma ferramenta auxiliar no planejamento 

urbano, levando em conta a relação do uso solo e desenho urbano com o transporte 

sustentável.

7.2. ESTRUTURA DO PROCEDIMENTO

O objetivo do procedimento desenvolvido é caracterizar o nível do entorno das 

estações de transporte de massa de uma região, buscando identificar o padrão de 

distribuição espacial desse fenômeno. Este procedimento foi dividido em três fases:

 1ª Fase: Área de estudo;

 2ª Fase: Medição e quantificação dos indicadores na área de estudo;

 3ª Fase: Análise espacial dos dados em área.

7.2.1. 1ª FASE: ÁREA DE ESTUDO
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Esta fase objetiva a preparação da base de dados, a fim de verificar, corrigir e  

organizar geograficamente as informações para as fases posteriores. As atividades 

para esta fase são as seguintes:

 Obtenção  da  base  geográfica  do  entorno  das  estações  que  serão 

analisadas;

 Delimitação da área de estudo;

 Pesquisa em setores  censitários do  Instituto Brasileiro de Geografia  e 

Estatística (IBGE);

 Pesquisa em leis municipais, no Plano Diretor e na Lei de Parcelamento, 

Ocupação e Uso do Solo das regiões a serem analisadas.

A delimitação da área de estudo consiste em definir que estações de transporte 

comporão a análise e qual o raio no entorno delas será adotado para o estudo.

Segundo KREMPI  (2004),  um dos problemas frequentemente  observados em 

pesquisas empíricas encontra-se na fase de levantamento dos dados, já que após a 

definição dos objetivos do trabalho e das variáveis exigidas para o desenvolvimento 

da  análise  é  necessário  proceder  à  coleta  de  dados  correspondentes.  Embora 

muitos  dados  úteis  para  o  planejamento  urbano  e  de  transportes  já  estejam 

disponibilizados por  fontes  públicas ou privadas,  muitos outros dados igualmente 

importantes não estão disponíveis, sendo necessária a realização de pesquisas em 

campo. 

Após a verificação da qualidade dos dados obtidos através de fontes primárias 

ou de dados obtidos in loco, pode-se então executar as análises posteriores.

7.2.2. 2ª FASE: SELEÇÃO E MEDIÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE DOS 

ESPAÇOS URBANOS
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A 2ª  Fase  visa  o  cálculo de  indicadores  relacionados com a  qualidade dos 

espaços urbanos, a fim de se obter variáveis locais e globais que demonstrem o 

quanto  uma  área  urbana pode  se  tornar  atrativa  para  as  viagens  a  pé  ou  por 

bicicleta. As atividades para esta fase são:

 Seleção dos indicadores de qualidade dos espaços urbanos;

 Medição dos indicadores – Pesquisas IN LOCO.

A seleção dos indicadores de ser feito em relação aos indicadores propostos no 

capítulo anterior. O ideal é que todos sejam utilizados, porém pode ocorrer de não 

se  ter  informação sobre  algum deles,  então  a  análise será  realizada  sem estes 

indicadores. Para realizar as análises apresenta-se a seguir uma forma de medição 

e quantificação dos indicadores.

7.2.2.1. MEDIÇÃO DOS INDICADORES

Os indicadores foram propostos de forma quantitativa. Os indicadores por tema 

são apresentados a seguir, com suas respectivas formas de medir e unidade.

Indicadores para análise dos espaços de Pedestres e Ciclistas

Do uso urbano

Densidade

 Densidade populacional:   População total dividida pelo total de área do bairro. 

Considera-se que uma alta densidade populacional é um fator positivo para a 

análise  dos  espaços  urbanos,  pois  aumenta  a  demanda  e  oferta  de  por 

serviços favorecendo assim o deslocamento das pessoas.

Unidade: nº de pessoas / Km².

 Densidade  Residencial:   Número  de  residências  por  área  total  do  bairro. 

Considera-se que uma alta densidade residencial é um fator positivo para o 
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incentivo  do  transporte  não  motorizado,  pois  uma  alta  concentração  de 

pessoas numa determinada área, favorece a localização comércios e serviços 

e de estações de transporte de massa, diminuindo a distância percorrida das 

pessoas e aumentando a mobilidade sustentável daquela região.

Unidade: nº de residências / Km².

Diversidade

 Número de estabelecimentos comerciais dentro da área analisada:   Número 

de estabelecimentos comerciais dentro da área analisada. Considera-se que 

um alto número de estabelecimentos comerciais é um fator positivo para o 

incentivo  do  transporte  não  motorizado,  pois  uma  alta  concentração  de 

comércio em uma determinada área favorece a movimentação de pessoas, 

que vão atrás dos bens e serviços oferecidos.

Unidade: nº de estabelecimentos comerciais / Km²

 Dissimilaridade:   Número de diferentes tipos de uso do solo dentro da área 

analisada. Considera-se que a variedade do uso do solo em uma região é um 

fator  positivo para o incentivo do transporte não motorizado pois uma alta 

variedade  de  tipos  de  comércio  em  uma  determinada  área,  favorece  a 

movimentação de pessoas, que vão atrás dos bens e serviços oferecidos.

Unidade: nº de diferentes usos do solo dentro da área analisada.

Indicadores para análise dos espaços de Pedestres 

Do desenho urbano

Facilidade para o Pedestre

 Presença de calçadas dos dois lados da rua:   In loco analisar se há calçadas.

Unidade: presença de calçada.

 Largura  efetiva  da  calçada  :  In  loco analisar  a  largura  efetiva  da  calçada, 

largura livre de obstáculos.

Unidade: largura em metro.

 Regularidade da pavimentação das calçadas:   In loco analisar a qualidade da 

pavimentação das calçadas.
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Unidade: percentual calculado pela relação entre extensão de irregularidades 

/ extensão total trecho analisado.

 Presença de arborização:   In loco analisar o nível de arborização da calçada.

Unidade: percentual calculado pela relação entre extensão de arborização  

/ extensão total trecho analisado.

 Presença de iluminação pública:   In loco analisar  o nível  de iluminação na 

calçada.

Unidade: percentual calculado pela relação entre extensão com iluminação  / 

extensão total trecho analisado.

Acessibilidade e Mobilidade

 Rampas de acesso nos cruzamentos e próximo das escadas:   In loco analisar 

se  nos  cruzamentos  há  rampas  de  acesso  nas  calçadas  e  próximo  das 

escadas.

Unidade: presença de rampas.

 Calçadas com piso tátil:   In loco analisar se há ou não piso tátil na calçada.

Unidade: presença de piso tátil.

 Sinalização visual ou sonora nas travessias:   In loco analisar se há ou não 

sinalização visual e sonora nas travessias.

Unidade: presença de sinalização visual e sonora nas travessias.

 Desnível acentuado do terreno:   In loco se há ou não desnível acentuado no 

terreno, subidas e descidas.

Unidade: presença de terreno com desnível, subidas e descidas.

Segurança

 Travessias seguras por meio de sinalização ou passarelas:   In loco analisar se 

há ou não a presença de sinalização visual ou passarelas nas travessias.

Unidade: presença de sinalização visual ou passarelas nas travessias.

Seguridade
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 Policiamento nas ruas:   In loco analisar se há ou não presença de policiais ou 

guardas municipais nas ruas, promovendo segurança.

Unidade: presença de policiamento nas ruas.

Indicadores para análise dos espaços de Ciclistas

Do desenho urbano

Facilidade para o Ciclista

 Presença de ciclovia ou ciclofaixa:   In loco analisar se há presença de ciclovia 

ou ciclofaixa.

Unidade: existência de ciclovia ou ciclofaixa.

 Largura efetiva da ciclovia ou ciclofaixa  :  In loco analisar a largura efetiva da 

ciclovia ou ciclofaixa livre de obstáculos.

Unidade: largura em metro.

 Regularidade da pavimentação das ciclovias:   In loco analisar a qualidade da 

pavimentação das ciclovias.

Unidade: percentual calculado pela relação entre extensão de irregularidades 

/extensão total trecho analisado.

 Presença de arborização:   In loco analisar o nível de arborização na ciclovia.

Unidade: percentual calculado pela relação entre extensão de arborização  

 /extensão total trecho analisado.

 Presença de iluminação pública:   In loco analisar  o nível  de iluminação na 

ciclovia.

Unidade: percentual calculado pela relação entre extensão com iluminação  

/extensão total trecho analisado.

Acessibilidade e Mobilidade

 Rampas de acesso nos cruzamentos e próximo das escadas:   In loco analisar 

se  nos  cruzamentos  há  rampas  de  acesso  as  ciclovias  e  próximo  das 

escadas.

Unidade: presença de rampas.
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 Desnível acentuado do terreno:   : In loco se há ou não desnível acentuado no 

terreno, subidas e descidas.

Unidade: presença de terreno com desnível, subidas e descidas.

Segurança

 Travessias seguras por meio de sinalização ou passarelas:   In loco analisar se 

há ou não a presença de sinalização visual ou passarelas nas travessias.

Unidade: presença de sinalização visual ou passarelas nas travessias.

 Distância segura pelo posicionamento das ciclovias se elas são segregadas   

do trânsito motorizado: In loco analisar o posicionamento das ciclovias se elas 

são segregadas do trânsito motorizado.

Unidade: ciclovia segregada ou não.

 Fluxo de veículos na via quando há presença de ciclofaixas:   In loco analisar o 

fluxo de veículos se é baixo, médio ou intenso na via quando há presença de 

ciclofaixas.

Unidade: fluxo de veículos na via.

Seguridade

 Policiamento nas ruas:   In loco analisou se há presença de policiamento nas 

ruas. 

7.2.2.2. PROCESSO DE QUANTIFICAÇÃO DOS INDICADORES

Os  parâmetros  foram  propostos  de  forma  quantitativa.  Os  parâmetros  dos 

indicadores por tema são apresentados a seguir:

Parâmetros para análise dos espaços de Pedestres e Ciclistas

Do uso urbano

Densidade

Densidade populacional: 
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Parâmetro: deve-se admitir um valor de máximo baseado em um bairro com 

alta densidade populacional e tomar como um valor de mínimo para um bairro 

menos populoso, ambos dentro da cidade analisada.

Densidade Residencial: 

Parâmetro: deve-se admitir um valor de máximo baseado em um bairro com 

alta densidade residencial e tomar como um valor de mínimo para um bairro 

menos denso em números de residência, ambos exemplos dentro da cidade 

analisada.

Diversidade

Número de estabelecimentos comerciais dentro da área analisada: 

Parâmetro:  deve-se admitir um valor  máximo de 20 estabelecimentos de  

comércio dentro de um raio de 1Km numa região, e um valor mínimo de 0  

estabelecimentos de  comércio dentro de um raio de 1Km em uma região.

Dissimilaridade: 

Parâmetro:  deve-se  admitir  um valor  máximo  de  5  tipos  de comércio  de  

produtos de primeira necessidade em uma área são eles:  supermercado,  

padaria, farmácia, bancos e vestuário, e um valor mínimo de somente 1 tipo 

de comércio em uma região.

Parâmetros para análise dos espaços de Pedestres 

Do desenho urbano

Facilidade para o Pedestre

Presença de calçadas dos dois lados da rua: 

Parâmetro: considera-se que a presença de calçadas é um fator primordial 

para  o  pedestre.  Deve-se  admitir  um valor  máximo  2  para  a  região  com 

presença de calçadas nos dois lados da rua e um valor mínimo igual a 0 para 

regiões sem presença de calçadas e um valor intermediário igual a 1 para 

regiões com calçada somente em um lado da rua.

Largura efetiva da calçada: 

Parâmetro: deve-se admitir um valor máximo de 2,00m para a situação ótima 

e 0 para a largura ruim. Caso ao longo do trecho analisado ele apresente 
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largura  efetiva  variada  deve-se  fazer  uma  média  ponderada  das  larguras 

encontradas.

Regularidade da pavimentação das calçadas: 

Parâmetro: considera-se um valor máximo de 100% para uma pavimentação 

completamente  regularizada,  e  um  valor  mínimo  de  0%  para  uma  

pavimentação irregular.

Presença de arborização: 

Parâmetro:  considera-se  um  valor  máximo  de  100%  para  uma  extensão

completamente arborizada, e um valor mínimo de 0% para uma extensão  

sem presença de árvores.

Presença de iluminação pública: 

Parâmetro:  considera-se  um  valor  máximo  de  100%  para  uma  extensão

completamente iluminada, e um valor mínimo de 0% para uma extensão sem  

presença de iluminação pública.

Acessibilidade e Mobilidade

Rampas de acesso nos cruzamentos e próximo das escadas: 

Parâmetro:  considera-se  que  a  presença  de  rampas  nos  cruzamentos  e  

próximos  das  escadas  é  um  fator  primordial  para  a  acessibilidade  e  

mobilidade do pedestre. Deve-se admitir um valor máximo 1 para a região  

com presença de rampas de acesso nos cruzamentos e próximo das escadas 

e um valor mínimo igual a 0 para regiões sem a presença de rampas.

Calçadas com piso tátil: 

Parâmetro: considera-se que a presença de piso tátil é de grande importância 

para a inclusão dos portadores de necessidade visual ao meio de transporte  

não motorizado. Neste indicador como parâmetro admitiu-se um valor  

máximo 1 para a região com presença de piso tátil nas calçadas e um valor 

mínimo igual a 0 para regiões sem a presença de piso tátil.

Sinalização visual ou sonora nas travessias: 

Parâmetro: deve-se admitir um valor máximo 2 para a região com presença 

de sinalização visual e sonora nas travessias e um valor mínimo igual a 0  

para regiões sem a presença de sinalização visual e sonora nas travessias e 
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um valor  intermediário  igual  a  1  para  regiões  com somente  um tipo  de  

sinalização ou visual ou sonora.

Desnível acentuado do terreno: 

Parâmetro: considera-se que 8% é a inclinação máxima confortável para a  

caminhada, tanto para o pedestre quando para o cadeirante se locomover  

sozinho, partindo deste princípio deve-se admitir um valor máximo 1 para a 

região com desnível abaixo de 8% e um valor mínimo igual a 0 para regiões 

com desnível acima de 8%. 

Segurança

Travessias seguras por meio de sinalização ou passarelas: 

Parâmetro: deve-se admitir um valor máximo 1 para a região com presença 

de sinalização visual ou passarelas nas travessias e um valor mínimo igual a 

0  para  regiões  sem a  presença  de  sinalização  visual  ou  passarelas  nas  

travessias.

Seguridade

Policiamento nas ruas: 

Parâmetro: deve-se admitir um valor máximo 1 para a região com presença 

de policiais ou guarda municipais nas ruas e um valor mínimo igual a 0 para 

regiões sem a presença de policiais ou guarda municipais nas ruas.

Parâmetros para análise dos espaços de Ciclistas

Do desenho urbano

Facilidade para o Ciclista

Presença de ciclovia ou ciclofaixa: 

Parâmetro: deve-se admitir um valor máximo 1 para a região com presença 

de ciclovias ou  ciclofaixas e um valor  mínimo igual  a 0 para regiões sem 

presença de ciclovias ou ciclofaixas.

Largura efetiva da ciclovia ou ciclofaixa: 
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Parâmetro: deve-se admitir um valor máximo de 2,5m para a situação ótima e 

0 para a largura ruim. Caso ao longo do trecho analisado ele  apresente 

largura efetiva variada deve-se fazer uma média ponderada das larguras 

encontradas.

Regularidade da pavimentação das ciclovias:

Parâmetro: considera-se um valor máximo de 100% para uma pavimentação 

completamente  regularizada,  e  um  valor  mínimo  de  0%  para  uma  

pavimentação irregular.

Presença de arborização: 

Parâmetro:  considera-se  um  valor  máximo  de  100%  para  uma  extensão

completamente arborizada, e um valor mínimo de 0% para uma extensão  

sem presença de árvores.

Presença de iluminação pública: 

Parâmetro:  considera-se  um  valor  máximo  de  100%  para  uma  extensão

completamente iluminada, e um valor mínimo de 0% para uma extensão sem  

presença de iluminação pública.

Acessibilidade e Mobilidade

Rampas de acesso nos cruzamentos e próximo das escadas: 

Parâmetro:  considera-se  que  a  presença  de  rampas  nos  cruzamentos  e  

próximos  das  escadas  é  um  fator  primordial  para  a  acessibilidade  e  

mobilidade do ciclista. Deve-se admitir um valor máximo 1 para a região com 

presença de rampas de acesso nos cruzamentos e próximo das escadas e 

um valor mínimo igual a 0 para regiões sem a presença de rampas.

Desnível acentuado do terreno: : 

Parâmetro: considera-se que 10% é a inclinação máxima confortável para o 

ciclista, partindo deste princípio deve-se admitir um valor máximo 1 para a  

região com desnível abaixo de 10% e um valor mínimo igual a 0 para regiões 

com desnível acima de 10%. 

Segurança

Travessias seguras por meio de sinalização ou passarelas: 
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Parâmetro: deve-se admitir um valor máximo 1 para a região com presença 

de sinalização visual ou passarelas nas travessias e um valor mínimo igual a 

0  para  regiões  sem a  presença  de  sinalização  visual  ou  passarelas  nas  

travessias.

Distância segura pelo posicionamento das ciclovias se elas são segregadas do 

trânsito motorizado: 

Parâmetro: deve-se admitir um valor máximo 1 para a região com ciclovia  

segregada do trânsito motorizado e um valor mínimo igual a 0 para regiões de 

ciclovia junto ao trânsito motorizado.

Fluxo de veículos na via quando há presença de ciclofaixas: 

Parâmetro: deve-se admitir um valor máximo 1 para a regiões com baixo e 

médio fluxo de veículos e um valor mínimo igual a 0 para regiões com intenso 

fluxo de veículos.

Seguridade

Policiamento nas ruas:

Parâmetro: admitiu-se um valor máximo 1 para a região com presença de  

policiais ou guarda municipais nas ruas e um valor mínimo igual a 0 para  

regiões sem a presença de policiais ou guarda municipais nas ruas.

Após  a  medição  e  a  definição  dos  parâmetros  dos  indicadores,  faz-se  a 

quantificação dos mesmos dentro de uma mesma escala. Para tanto, propõe-se a 

utilização de um processo de normalização em que o valor final de cada indicador 

esteja dentro de uma escala de 0 a 3. Neste caso em valor resultante de 0 a 1  

significa que a situação do indicador é ruim, acima de 1 até 2 é uma situação boa e 

acima de 2 a 3 é uma situação ótima.  EASTMAN e JIANG (1996) propôs uma forma 

simples para normalização de indicadores, que é uma variação linear definida da 

seguinte forma:
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Onde:

Xi=valor normalizado;

Ri= valor do indicador a ser normalizado;

Rmin= valor mínimo do indicador;

Rmax= valor máximo do indicador;

Intervalo Normalizado, em geral = [0,3].

Observa-se para utilizar–se deste processo de normalização é importante definir 

uma valor mínimo e um valor máximo para cada indicador.

Para maior entendimento deste processo considere a variável largura efetiva da 

calçada como exemplo. Se considerar que a largura ótima de calçada é 2,00m este 

será o  valor  máximo  e  zero o  valor  mínimo,  conforme  estipulado  anteriormente, 

então  se  in  loco tiver  uma calçada com 1,40m de largura efetiva é só  aplicar  a 

equação para achar o valor final  da variável  para o segmento no quesito largura 

efetiva será:

EQ.02

Onde:

Le = valor normalizado para a variável Largura efetiva;

Ri= valor do indicador a ser normalizado;

Rmin= valor mínimo do indicador;

Rmax= valor máximo do indicador;

Intervalo Normalizado = [0,3].

O que indica que o valor da variável largura efetiva está dentro do intervalo de 2  

a 3, o que significa que esta calçada em termos de largura está em uma situação 

ótima.

A  última  atividade  do  procedimento  sugerido,  objetiva  a  análise  crítica  dos 

resultados obtidos em ambiente SIG das demais atividades. No caso de comparação 
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de valores em diferentes regiões, recomenda-se gerar os mapas com intervalos de 

classes iguais.

7.2.3. 3ª FASE: ANÁLISE ESPACIAL DOS DADOS EM ÁREA – SIG

O Sistema de informações Geográficas (SIG) é um importante suporte para o 

planejamento de transporte porque ajuda a capturar, armazenar, analisar e exibir 

informação geográfica baseada na sua localização –  uma característica bastante 

significativa para o transporte e, portanto, para sua informação (NYERGES, 1995). 

Este sistema está sendo considerado atualmente como a melhor ferramenta para 

solucionar  problemas  de  organização  de  dados  relacionados  com  o  espaço 

geográfico e, segundo SILVA (1998), vêm crescendo de importância em diferentes 

campos de aplicação no Brasil, a exemplo do que acontece no resto do mundo.

A utilização do SIG pode, ao mesmo tempo, ampliar e aprofundar a análise de 

transporte,  porque  esta  ferramenta  introduz  novas  oportunidades  para  o 

processamento  de  dados  relacionados  com  o  espaço  geográfico  em  maneiras 

proveitosas que não são previamente possíveis. O maior objetivo na utilização do 

SIG, no sistema de transporte, é proporcionar aos planejadores de transporte, um 

acesso fácil às relações geográficas importantes no processo de decisão.

Como exemplo de SIG utilizado para o planejamento, gerenciamento, operação 

e análise das características dos sistemas de transporte, o software utilizado para o 

estudo é o ArcGis Desktop 9.3,  produzido pela ESRI.

A 3ª  Fase consiste  em obter  uma caracterização espacial  sobre os espaços 

urbanos  no  entorno  das  estações  de  transporte,  identificando  áreas  críticas, 

dependências e tendências espaciais de crescimento do transporte não motorizado, 

dentre outras funções. Esta fase possui as seguintes atividades:

 Montagem da base georeferenciada;

 Definição dos parâmetros de pesos e medidas das variáveis selecionadas;

 Quantificação dos valores dos indicadores;

 Montagem da estrutura do banco de dados;
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 Digitalização e ajuste dos dados obtidos junto às fontes secundárias;

 Processamento dos dados;

 Análise dos resultados plotados no mapa.

A análise espacial tem como objetivo criar um mapa onde se possa visualizar as 

condições da região analisada no entorno das estações.

Para isto é necessário quantificar cada indicador e obter a média dos valores por 

área da região no caso da análise do uso urbano.

Para o caso do desenho urbano a análise se faz por segmento de rua dentro dos  

caminhos analisados. Assim deve-se quantificar os indicadores por segmento e o 

valor final de cada segmento será a média dos valores dos indicadores.

7.3.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com  este  procedimento,  será  possível  analisar  os  espaços  urbanos  para 

pedestres e ciclistas no entorno das estações de transporte de massa, podendo-se 

comparar o valor dos indicadores de uma região com outras regiões.

O procedimento  proposto  auxiliará tomadores  de  decisão na identificação de 

regiões  que  possuem  problemas  e  a  propor  soluções  que  melhore  o  ambiente 

urbano, fazendo com que mais pessoas venham aderir o transporte não motorizado 

como forma de integração com o transporte de massa.

O  fluxograma  abaixo  (FIG.7.1)  resume  todas  as  atividades  realizadas  no 

procedimento apresentado neste capítulo e que será aplicado no capítulo a seguir.
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FIG.7. 1 - Fluxograma – Procedimento Proposto

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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8. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS ESPAÇOS 

URBANOS PARA PEDESTRES E CICLISTAS

8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste capítulo apresenta-se uma aplicação do procedimento desenvolvido para 

a análise dos espaços urbanos para pedestres e ciclistas no entorno das estações 

de transporte de massa na cidade do Rio de Janeiro.

Para esta aplicação foram selecionadas duas regiões da cidade que apresentam 

distribuições socioeconômicas distintas. Esta escolha teve como objetivo, fazer não 

somente uma análise espacial do entorno das estações, mas também analisar sob o 

ponto de vista da renda social a diferença que pode haver na distribuição e no valor 

da mobilidade por transporte não motorizado nestas regiões.

As regiões selecionadas foram os bairros de Ipanema, zona sul  da cidade e 

Pavuna zona norte do Rio. 

Como  suporte  a  esta  análise  foram utilizadas as  ferramentas  dos  softwares 

ArcGis 9.3 e Microsoft Office Excel, 2007.

8.2.  1ª FASE: ÁREA DE ESTUDO 

Para iniciar aplicação do procedimento, foi obtida a base geográfica digitalizada 

do município do Rio de Janeiro, no software ArcGis.

Associados  a  esta  base  geográfica  tem-se,  a  localização  das  estações 

analisadas, General Osório – Ipanema e Pavuna – Pavuna e as vias dos bairros. 
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8.2.2. ATIVIDADE 1: DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Como  áreas  de  estudo  foram  selecionadas  duas  regiões  de  entorno  das 

estações de metrô do Rio de Janeiro. Foram escolhidas a estação General Osório, 

em Ipanema bairro de Zona Sul e a estação da Pavuna, na Pavuna, bairro da Zona 

Norte do Rio. Esta escolha teve como objetivo analisar espacialmente os espaços 

urbanos disponíveis para pedestres e ciclistas nestas áreas e observar a relação de 

integração do uso do transporte não motorizado com o transporte de massa. 

Baseado nos dados da pesquisa propõe-se delimitar a área de estudo num raio 

de 1,50Km para pedestres  no  entorno das estações e  um raio de 5,50Km para 

ciclistas no entorno das estações. Assim, a área de estudo é composta pelas regiões 

Ipanema (FIG. 8.1), que compreende as ruas Barão da Torre, Visconde de Pirajá, 

Rua Prudente de Morais, Av. Vieira Souto, Teixeira de Melo, Jangadeiros e Gomes 

Carneiro e Pavuna (FIG. 8.2), composta pelas ruas Mercúrio, Catão,  Netuno e a 

grande Avenida Automóvel Clube.

FIG.8. 1 - Mapa de localização das quadras analisadas – Ipanema
Fonte: Fernanda Borges, 2011
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FIG.8. 2- Mapa de localização das quadras analisadas – Pavuna

Fonte: Fernanda Borges, 2011

8.2.3. ATIVIDADE 2: PESQUISA EM SETORES CENCITÁRIOS

Após a delimitação da área de estudo foi possível extrair através da pesquisa no 

IBGE , as informações  demográficas das áreas de estudo apresentadas na tabela 

8.1 abaixo:

TAB.8. 1 - Informações demográficas de Ipanema e Pavuna

Fonte: IBGE (2000)
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8.2.4. ATIVIDADE 3: INFORMAÇÕES SOBRE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Para  analisar  a  mobilidade  da  área  de  estudo,  in  loco foram  coletadas 

informações sobre o uso do solo e o tipo de ocupação residencial, comercial das 

áreas em análise: Pavuna e Ipanema.

8.3.  2ª FASE: SELEÇÃO E MEDIÇÃO

8.3.1. ATIVIDADE 1: SELEÇÃO DOS INDICADORES

A partir do grupo de indicadores de análise dos espaços urbanos propostos no 

capítulo 6 deste estudo, na TAB. 8.2 e 8.3 abaixo, são apresentados os indicadores 

para  a  análise  dos  espaços  de  pedestres  e  ciclistas.  Estes  indicadores  foram 

selecionados devido à disponibilidade de dados que podem ser facilmente coletados 

nas pesquisas de campo.
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TAB.8. 2 - Indicadores de análise dos espaços de pedestres

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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TAB.8. 3-Indicadores de análise dos espaços de ciclistas

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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8.3.2. ATIVIDADE 2: MEDIÇÃO DOS INDICADORES 

A medição  dos  indicadores  pode-se  ser  feita  através  dos  dados censitários, 

legislações das áreas em análise e a pesquisa in loco. A pesquisa in loco faz parte 

da  análise  dos  espaços  de  pedestres  e  ciclistas,  nela  pode-se  obter  dados 

importantes para o cálculo do nível de serviço, a partir da medição dos indicadores.

Para  realizar  esta  pesquisa  elaborou-se  um roteiro  que  pode ser  observado no 

Anexo I, no Anexo II é apresentado um relatório fotográfico da pesquisa in loco nos 

bairros de Ipanema e Pavuna. Nas tabelas 8.4 e 8.5 a seguir  são apresentados 

como cada indicador foi medido para cada área de estudo.

TAB.8. 4 - Indicadores e sua forma de medição – Pedestres

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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TAB.8. 5 - Indicadores e sua forma de medição – Ciclistas

Fonte: Fernanda Borges, 2011

8.4. 3ª FASE: ANÁLISE ESPACIAL DOS DADOS EM ÁREA

Nesta  fase,  representam-se  os  resultados  dos  indicadores  apresentados  de 

forma de tabelas e em mapas.  Para a realização desta etapa, foram usados os 

softwares Microsoft Office Excel, 2007 para a aplicação dos cálculos dos indicadores 

e ArcGis 9.3, como a representação dos resultados no SIG.
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8.4.1. ATIVIDADE 1: MONTAGEM DA BASE

Nesta atividade, monta-se a base georeferênciada (FIG. 8.3) onde os resultados 

das  análises  dos  espaços  de  pedestres  e  ciclistas  serão  apresentados.  Para  a 

montagem desta base, inclui-se as seguintes bases em extensão shapefile:

 Delimitação do município do Rio de Janeiro;

 Delimitação dos bairros do município do Rio de Janeiro;

 As principais vias de cada bairro;

 As estações de metrô.

FIG.8. 3 - Mapa do SIG com município, vias, estações  e bairros destacados
Fonte: Fernanda Borges, 2011
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8.4.2. ATIVIDADE 2: DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

Nesta atividade, utiliza-se o software Excel para a organização dos indicadores 

com seus respectivos parâmetros de máximo e mínimo, apresentados anteriormente 

na  Atividade  “Medição  dos  Indicadores”.   Abaixo  nas  tabelas  8.6,  8.7 e 8.8,  os 

indicadores são formados por um conjunto de variáveis e cada uma delas tem o seu 

parâmetro de máximo e mínimo definido. Os parâmetros para a variável Densidade 

foram definidos com base nos bairros de Copacabana, na Zona Sul, o bairro mais 

denso do Rio de Janeiro e o bairro de Água Santa, na Zona Norte um dos bairros 

menos denso da Cidade. Os Parâmetros do Uso Urbano devem ser  definidos de 

acordo com o entorno da região a ser analisada.

TAB.8. 6– Parâmetros do Uso Urbano – Ipanema e Pavuna

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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TAB.8. 7 - Parâmetros do Desenho Urbano para a análise de Pedestres

Fonte: Fernanda Borges, 2011

TAB.8. 8– Parâmetros do Desenho Urbano para a análise de Ciclistas

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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8.4.3. ATIVIDADE 3: NORMALIZAÇÃO

Na  atividade  3,  utiliza-se  o  software Excel para  inserir  a  equação  de 

Normalização sobre os valores coletados em cada trecho das regiões de estudo 

através das pesquisas realizadas. As tabelas 8.9 e 8.10 abaixo exemplifica o cálculo 

no  excel  dos indicadores nas  regiões analisadas,  todas  as  tabelas  por  região e 

trechos de análise são expostas no Anexo III.

TAB.8. 9 - Calculo dos indicadores do Uso Urbano para Ipanema e Pavuna

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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TAB.8. 10-– Calculo dos indicadores do Desenho Urbano para rua em Ipanema

Fonte: Fernanda Borges, 2011

8.4.4. ATIVIDADE 4: MONTAGEM DO BANCO DE DADOS

Na atividade 4, utiliza-se a ferramenta “Tabela de Atributos” do software ArcGis  

dentro da camada de vias onde insere-se os campos com as variáveis que formam 

cada  indicador,  têm-se  assim uma  camada  de  via  com  as  quadras  analisadas 

selecionadas para cada indicador estudado.

Esta forma nos permite analisar isoladamente o nível  de serviço das quadras 

analisadas  separadamente  por  cada  indicador.  Após  a  análise  individual  por 

indicador, cria-se uma camada de via que conterá a soma de todos os indicadores 

por  quadra analisada. Esta será  a  análise global  dos  espaços para pedestres  e 

ciclistas. Dando um Nível de serviço para cada quadra analisada, permitindo assim 

identificar qual quadra segundo a análise dos espaços deve ser melhorada sobre o 

ponto de vista do uso do transporte não motorizado. A figura abaixo 8.4 são da 

ferramenta “Tabela de Atributos”, usada no ArcGis para o bairro de Ipanema, pode-

se  observar  que  os  resultados  ainda  não  foram  inseridos,  na  coluna  resultado 

aparece a palavra <Null>, nulo.
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FIG.8. 4 – Organização da Tabela de Atributos – Ipanema
Fonte: Fernanda Borges, 2011

8.4.5. ATIVIDADE 5: DIGITALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Nesta atividade transferimos os valores encontrados no  software Excel para o 

banco de dados do ArcGis, como pode ser visto na figura 8.5 abaixo.

FIG.8. 5 - Organização dos resultados na Tabela de Atributos – Ipanema

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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8.4.6. ATIVIDADE 6: PROCESSAMENTO DOS DADOS NO MAPA

Nesta  atividade todas  as informações inseridas na  “Tabela de Atributos”  são 

processadas e os níveis de serviço para cada quadra é plotado no mapa através de 

uma numeração, separado por cores, por exemplo: 

 Nível de Serviço – RUIM – 1 pontos, para o intervalo de 0 a 1;

 Nível de Serviço – BOM – 2 pontos, para o intervalo de 1,1 a 2;

 Nível de Serviço – ÓTIMO – 3 pontos, para o intervalo de 2,1 a 3;

Na figura 8.6 pode-se ver como os resultados são transferidos para o mapa em 

forma de traços coloridos.

FIG.8. 6– Resultados em cores, plotados no mapa - Ipanema
Fonte: Fernanda Borges, 2011
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8.4.7. ATIVIDADE 7: ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS MAPAS PLOTADOS

Na  atividade  7  são  gerados  todos  os  resultados  em  forma  de  mapa  por 

indicadores isoladamente e por fim o mapa com a análise global do nível de serviço 

dos espaços urbanos para pedestres e ciclistas.

Indicadores para análise dos espaços de Pedestres e Ciclistas 

Do uso urbano

Densidade

O  bairro  de  Ipanema  apresenta  um  bom  resultado  para  o  Indicador  de 

Densidade em relação à Pavuna que apresenta um resultado ruim, isto se dá pelo 

fato do bairro da Pavuna ter uma área maior, permitindo que seu adensamento seja 

horizontal, através de casas e não vertical como Ipanema através de altos prédios.

FIG.8. 7– Mapa com o resultado do indicador de densidade para Ipanema
Fonte: Fernanda Borges, 2011
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FIG.8. 8 – Mapa com o resultado do indicador de densidade para Pavuna
Fonte: Fernanda Borges, 2011

Diversidade

No indicador de diversidade, ambos os bairros apresentaram valores ótimos, isto 

se dá pelo vasto comércio e serviços presentes nos bairros.

FIG.8. 9 – Mapa com o resultado do indicador de diversidade para Ipanema
Fonte: Fernanda Borges, 2011
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FIG.8. 10 – Mapa com o resultado do indicador de diversidade para Pavuna
Fonte: Fernanda Borges, 2011

Análise dos espaços urbanos de Pedestres

Do Desenho urbano

Facilidades para o Pedestre

Neste  indicador  Ipanema  tem  um  ótimo  resultado,  em  todas  as  quadras 

analisadas, isto se dá pela presença de fatores que favorecem a caminhada, como 

presença  de  arborização,  Iluminação,  pavimentação  regular  e  etc,  já  a  Pavuna 

apresenta um resultado bom para as calçadas mais próximas da Estação, mas nas 

ruas  mais  distantes a situação  é bem ruim, marcada por  falta de pavimentação, 

iluminação e principalmente arborização, quase extinta em alguns trechos.
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FIG.8. 11– Mapa com o resultado do indicador de facilidades para o pedestre 
Ipanema

Fonte: Fernanda Borges, 2011

FIG.8. 12– Mapa com o resultado do indicador de facilidades para o pedestre 
Pavuna

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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Acessibilidade e Mobilidade do Pedestre

Neste indicador nenhum trecho analisado recebeu a maior nota, isso se dá ainda 

pela falta de elementos no passeio apropriados para os portadores de necessidades 

especiais. Em Ipanema encontrou-se rampas em quase todos os cruzamentos, já 

em Pavuna não foi  vista  nenhuma rampa de acesso, próximo aos  cruzamentos, 

somente alguns rebaixos no meio fio, o que não caracteriza um elemento adequado 

para  a  acessibilidade. O piso  tátil  não foi  visto  em nenhuma  calçada  analisada, 

apenas no entorno das rampas dos cruzamentos em Ipanema. A sinalização sonora, 

importante para os portadores deficiência visual, não foi presenciada em nenhum 

trecho analisado. 

FIG.8. 13– Mapa com o resultado do indicador de acessibilidade e mobilidade 
para o pedestre Ipanema

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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FIG.8. 14– Mapa com o resultado do indicador de acessibilidade e mobilidade 
para o pedestre Pavuna

Fonte: Fernanda Borges, 2011

Segurança do Pedestre

Para  o  indicador  de  segurança  do  Pedestre  alguns  trechos  em  Ipanema 

receberam  uma  nota  ruim por  não  apresentar  nenhum tipo  de  sinalização  nas 

travessias, o mesmo aconteceu na Pavuna onde os trechos mais sinalizados são os 

de maior movimentação de carros, priorizando a segurança do tráfego motorizado. 

FIG.8. 15– Mapa com o resultado do indicador de segurança para o pedestre 
Ipanema
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Fonte: Fernanda Borges, 2011

FIG.8. 16– Mapa com o resultado do indicador de segurança para o pedestre 
Pavuna

Fonte: Fernanda Borges, 2011

Seguridade do Pedestre

Para o indicador de seguridade do Pedestre boa tarde do bairro de Ipanema 

mantêm-se segura com a presença de policiais e guardas municipais, somente as 

ruas mais locais do bairro que não foi vista a presença de policiamento. Na Pavuna 

a segurança é escassa vista em somente alguns pontos da área analisada.  

FIG.8. 17- Mapa com o resultado do indicador de seguridade para o pedestre 
Ipanema
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Fonte: Fernanda Borges, 2011

FIG.8. 18- Mapa com o resultado do indicador de seguridade para o pedestre 
Pavuna

Fonte: Fernanda Borges, 2011

Análise dos espaços urbanos de Ciclistas

Do Desenho urbano

Facilidades para o Ciclista

Para o indicador de Facilidades para o Ciclistas Ipanema teve um resultado ótimo 

por  apresentar  uma  ciclovia  com  pavimentação  adequada  e  iluminada.  Já  em 

Pavuna a ciclovia se encontra abandonada, com pavimentação ruim e sem nenhuma 

iluminação. Os pontos positivos vistos nas ciclovias é que ambas tem uma largura 

efetiva ótima.
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FIG.8. 19 - Mapa com o resultado do indicador de facilidades para o ciclista 
Ipanema

Fonte: Fernanda Borges, 2011

FIG.8. 20- Mapa com o resultado do indicador de facilidades para o ciclista 
Pavuna

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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Acessibilidade e Mobilidade para o Ciclista

Para o indicador de Acessibilidade e Mobilidade para o Ciclistas, Ipanema tem 

uma situação  ótima por  ter  rampas e sinalização nos  acessos  à  ciclovia.  Já  na 

Pavuna falta a presença de rampas e principalmente sinalização na ciclovia. Um 

ponto positivo de ambas as regiões é que as ciclovias se encontram em terreno 

plano.

FIG.8. 21- Mapa com o resultado do indicador de acessibilidade e mobilidade 
para o ciclista Ipanema

Fonte: Fernanda Borges, 2011

FIG.8. 22- Mapa com o resultado do indicador de acessibilidade e mobilidade 
para o ciclista Pavuna

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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Segurança para o Ciclista

Para o indicador de Segurança para o Ciclista Ipanema apresenta uma ótima 

situação pois a ciclovia é bem sinalizada e é segregada segregadas do tráfego de 

veículo motorizado. Já a ciclovia da Pavuna, não há sinalização mas a ciclovia é 

segregada e  o fluxo de veículos na via é de médio a baixo.

FIG.8. 23- Mapa com o resultado do indicador de segurança para o ciclista 
Ipanema

Fonte: Fernanda Borges, 2011

FIG.8. 24- Mapa com o resultado do indicador de segurança para o ciclista 
Pavuna

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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Seguridade para o Ciclista

Para o indicador de Seguridade para o Ciclista Ipanema apresenta uma ótima 

situação  pois  a  ciclovia  pelo fato  de  ser  na  orla  é  bastante  movimentada  e  há 

constantemente  presença  de  policiamento.  A  ciclovia  da  Pavuna  é  deserta  e  o 

policiamento não é notado.

FIG.8. 25- Mapa com o resultado do indicador de seguridade para o ciclista 
Ipanema

Fonte: Fernanda Borges, 2011

FIG.8. 26- Mapa com o resultado do indicador de seguridade para o ciclista 
Pavuna

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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Análise Global dos Espaços Urbanos de Pedestres e Ciclistas 

Pedestres:

Através  da  representação  dos  resultados  no  mapa  pode-se  perceber  que 

Ipanema  apresenta  uma  situação  favorável  para  o  transporte  do  pedestre, 

merecendo  cuidados  em  alguns  poucos  trechos,  em  Ipanema  nota-se  que  a 

caminhada até a estação é agradável e segura, favorecendo este deslocamento.

Já na região da Pavuna pode-se perceber que o pedestre para chegar ao seu 

destino final tem que passar por situações de risco e de insegurança, por falta de 

sinalização,  pavimento  irregular  e  uma  série  de  fatores  que  foram  apontados 

anteriormente.  Nota-se  que  boa  parte  da  área  analisada  merece  cuidados para 

incentivar deslocamento das pessoas a pé.

FIG.8. 27- Mapa com o resultado da Análise dos Espaços Urbanos para 
Pedestres - Ipanema

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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FIG.8. 28- Mapa com o resultado da Análise dos Espaços Urbanos para 
Pedestres - Pavuna
Fonte: Fernanda Borges, 2011

Ciclistas:

Através da representação dos resultados no mapa pode-se perceber que ambos 

os bairros são carentes de ciclovias, principalmente a continuidade destas ciclovias 

nos acessos às estações. Em Ipanema a ciclovia é funcional, e apresenta uma ótima 

infraestrutura,  já  a  ciclovia de  Ipanema  necessita  de  grande atenção,  com uma 

infraestrutura precária colocando em risco muitos ciclistas, a ciclovia é interrompida 

bruscamente  fazendo  com que  muitos  ciclistas  passem a  dividir  o  espaço  com 

automóveis e ônibus.

Para  se  ter  um  maior  incentivo  deste  modo  é  preciso  dar  infraestrutura  e 

elementos que façam as pessoas terem prazer em se deslocar com segurança e 

tranqüilidade até a estação.
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FIG.8. 29- Mapa com o resultado da Análise dos Espaços Urbanos para 
Ciclistas - Ipanema

Fonte: Fernanda Borges, 2011

FIG.8. 30 - Mapa com o resultado da Análise dos Espaços Urbanos para 
Ciclistas - Pavuna

Fonte: Fernanda Borges, 2011
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8.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  capítulo  mostrou,  através  de  uma  aplicação  que  os  resultados  para  a 

análise  dos  espaços  para  pedestres  e  ciclistas  podem  ser  obtidos  com  o 

procedimento apresentado no Capítulo 7.

Com auxílio  da  ferramenta  SIG  (ArcGis)  foram representados  em mapas  os 

valores de cada indicador por trecho analisado de uma determinada região. Desta 

forma pode-se fazer uma análise global da situação dos espaços para os pedestres 

e ciclistas no acesso às estações de transporte de massa e facilmente identificar  

quais trechos se deve uma maior atenção e conseguir identificar com clareza que 

elemento deve ser melhorado para propor uma viagem agradável segura e saudável 

até a estação.
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9. CONCLUSOES E RECOMENDAÇÕES

9.1.  CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um procedimento para analisar 

os  espaços  urbanos  no  entorno  das  estações  de  transporte  de  massa,  com  a 

finalidade de auxiliar os tomadores de decisão na caracterização e localização de 

regiões  que  necessitem  da  aplicação  de  técnicas  e  políticas  que  priorizem  o 

transporte  de  massa,  pedestres,  ciclistas  e  pessoas  com  dificuldade  de 

deslocamento.

A motivação em estudar os espaços urbanos surge da necessidade de se criar 

um  espaço  mais  agradável  que  favoreça  o  transporte  não  motorizado  criando 

alternativas sustentáveis como meio de locomoção. Atualmente a mobilidade urbana 

vem  sofrendo  com  a  dependência  do  automóvel,  a  ineficiência  do  transporte 

coletivo,  a falta de respeito a pedestres e ciclistas, a falta de infraestrutura para 

pessoas com necessidades especiais, a poluição ambiental e com as deseconomias 

geradas pelo setor de transporte (congestionamentos e acidentes de trânsito).

A  análise  dos  resultados  obtidos  na  aplicação  do  procedimento  indicou  que 

existe uma grande necessidade de adequação das calçadas e ciclovias nos bairros 

Ipanema e Pavuna na cidade do Rio de Janeiro para a obtenção de um nível melhor 

de satisfação dos usuários, sendo necessárias fiscalizações rigorosas com relação 

ao uso e ocupação desses espaços e algumas intervenções inclusive no trânsito de 

veículos que por ali circulam.

Tais  alterações devem ser  para  tanto,  o  resultado de  um planejamento  bem 

elaborado para que não se tornem onerosas para o poder público. Partindo deste 

princípio,  o  procedimento  proposto  torna-se  um  instrumento  que  facilita  a 

identificação dos problemas mais urgentes, auxiliando na elaboração de estratégias 

de planejamento.

Acredita-se  que  com  resultados  finais  obtidos  nesta  pesquisa,  alcançou-se 

plenamente  o  objetivo  inicialmente  proposto  e  pôde-se  também constatar  que  o 

trabalho  necessário  para  a  implantação  de  um  procedimento  de  avaliação  dos 
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espaços urbanos para pedestres  e ciclistas é muito pequeno se comparado aos 

benefícios que podem ser conseguidos.

9.2.  RECOMENDAÇÕES

É importante destacar  um conjunto de recomendações para trabalhos futuros. 

São elas:

 Fazer uma nova pesquisa com os usuários do metrô, propondo que cada 

entrevistado indique qual variável é mais significativa do ponto de vista do 

seu deslocamento diário, atribuindo pesos diferentes para cada variável, 

tornando a análise a mais realista possível;

 Propor um indicador para densidade de comércio, serviços e emprego na 

área em análise;

 Aplicar o procedimento no entorno de outras estações de transporte de 

massa,  como  por  exemplos  as  futuras  estações  de  BRT  (Bus  Rapid  

Transit) no Rio de Janeiro;

 Criar  um  script,  uma  linguagem de  programação  dentro  do  programa 

ArcGis  para  que  todo  o  cálculo  do  indicador  seja  feito  dentro  próprio 

programa ArcGis.
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11.ANEXOS   
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11.1. ANEXO I – Roteiro para pesquisa IN LOCO
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11.2. ANEXO II – Relatório Fotográfico da Pesquisa IN LOCO

IPANEMA

Obstáculo no passeio

Balisadores no Passeio e Poças

Adequadas rampas no cruzamento
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Pavimento Regular

Presença de vasto Comércio

Passeio agradável - Sombreado
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Pavimentação inadequada

Iluminação para via e para a calçada

218



Largura efetiva reduzida por canteiros

Estacionamento indevido

Rua arborizada

219



Ciclovia

Bicicletários na ciclovia que interliga o bairro
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PAVUNA

Calçada comprometida pedestres andam na rua

Feira livre no passeio

Vasto comércio
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Ruas sujas, falta de arborização e iluminação

Pavimento irregular

Por falta de ciclovia ciclista anda na via
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Pavimentação irregular

Calçadas sem pavimento
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11.3. ANEXO III – Tabelas com o cálculo do indicador por trecho analisado
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