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RESUMO

As calçadas constituem-se em um importante elemento estruturador do sistema viário. Além
de atender a função da circulação de pedestres, ela também é um espaço onde as pessoas se
encontram e convivem. O presente trabalho visa avaliar a qualidade dos espaços de circulação
urbana - as calçadas e o nível de serviço destes espaços destinados aos pedestres em MaringáPR, a partir da aplicação de um instrumento de medida de desempenho da infraestrutura dos
espaços públicos. Este instrumento de medida é determinado por um índice através da
ordenação de variáveis de caracterização física e ambiental relacionada aos aspectos de
conforto, segurança e do ambiente, segundo a percepção dos usuários. A avaliação da
qualidade das calçadas e a ponderação dos índices de variáveis, se deu por meio de
procedimentos e recomendações propostas por outros autores. Para a validação, os métodos
foram aplicados na região central da cidade Maringá – PR, localizado no Novo Centro. Foram
analisados aproximadamente sete quilômetros de calçadas em busca de elementos que
pudessem fundamentar o assunto abordado. O levantamento foi realizado de segunda-feira à
sexta-feira entre os meses de Janeiro e Maio de 2013, em horários que abrangessem o período
da manhã, tarde e noite, para que os dados fossem coletados quando houvesse uma maior
concentração de pedestres na região. A análise dos resultados obtidos por meio da avaliação
técnica das condições da infraestrtura das calçadas e ponderados de acordo com a importância
relativa a cada um dos indicadores, segundo a percepção dos usuários forneceu um Índice de
Qualidade das Calçadas de 3,1521 e um Nível de Serviço C, considerado bom para o trecho
analisado.

Palavras-chave: Nível de serviço, Calçadas, Infraestrutura urbana, Pedestres.

ABSTRACT
The sidewalks are in an important structural element of the road system. Besides serving the
function of pedestrian circulation, it is also a place where people meet and live. This study
aims to evaluate the quality of urban circulation spaces - sidewalks and the service level of
these spaces intended for pedestrians, from the application of an instrument to measure
infrastructure performance of public spaces in Maringá-PR. This measuring instrument is
determined by an index by sorting the variables physical and environmental characteristics
related to aspects of comfort, safety and the environment as perceived by users. The
evaluation of quality of sidewalks and the weighting of indices of variables was done through
procedures and recommendations proposed by other authors. For validation, the methods were
applied in the downtown area Maringá - PR, located in the New Center. Approximately seven
miles of sidewalks were analyzed for elements that could justify the subject matter. The
survey was conducted from Monday to Friday between January and May 2013, in time and
covering the morning, afternoon and evening, so that data were collected when there was a
higher concentration of pedestrians in the area. The results obtained through technical
assessment of the condition of the sidewalks infraestrtura and weighted according to the
relative importance to each indicator, as perceived by the users provided a Quality Index of
driveways and 3.1521 Level C service, considered good for the stretch analyzed.

Keywords: Level of Service, Sidewalks, Urban Infrastructure, Pedestrians.
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1.

INTRODUÇÃO

Caminhar é uma atividade que faz parte da vida humana, sendo utilizada como forma
de circulação para que se tenha acesso aos locais de destino. Com a invenção do automóvel,
surgiu uma incompatibilidade entre o caminhar e o tráfego de veículos, em função das
grandes diferenças entre o homem e a máquina, velocidade e fragilidade. A partir daí, surgiu a
necessidade de se fazer uma separação de espaços urbanos relacionados, exclusivamente, às
atividades compatíveis com as características de suas funções específicas. Essa distinção de
espaços físicos adotada deu início à criação das calçadas, espaços localizados entre os
edifícios lindeiros e as pistas de veículos, situadas a um nível mais elevado que as pistas de
rolagens e reservadas para a livre circulação de pedestres.
As calçadas, por se tratarem de um espaço aberto, possuem uma realidade complexa,
sob aparente simplicidade. Quando analisadas sob seus diversos aspectos refletem a vida de
qualquer cidade, exercendo funções de convívio, lazer, circulação, trabalho, dentre outras,
contribuindo para a caracterização da forma e desenho urbano.
Surge, então, a concepção de que o espaço público deve ter uma forma definida e
construída, fazendo uso do desenho urbano, de forma a atender às necessidades dos principais
usuários destes espaços: os pedestres. Diante disso, nos deparamos com a criação de espaços
pensados como áreas de circulação, onde os elementos ambientais, climáticos, históricos,
culturais e tecnológicos, configuram a dimensão que ocupam estes espaços dentro da
infraestrutura urbana.
Porém, a falta de continuidade política, a falta de conhecimento, de relevância e da
importância destas estruturas, tem relegado estes espaços a uma importância secundária
dentro do planejamento urbano, promovendo, assim, o sucateamento dos mesmos. As
situações que podem ser observadas nas calçadas revelam o descompromisso com a
manutenção e, sobretudo, com a qualidade das mesmas.
O dimensionamento, a construção, a manutenção e a fiscalização adequadas das
calçadas são parte integrante de todo o processo de planejamento, em que os projetistas,
planejadores e gestores dos sistemas de transportes deveriam se unir para tomadas de decisão
efetivas, no que tange à escolha de políticas e/ou medidas que priorizem o ambiente urbano,
visando à sua integração com os demais modos de transporte e com todos aqueles que fazem
uso deste espaço.
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Contudo, há uma dúvida com relação ao uso e manutenção destes espaços no ambiente
urbano, destinados aos pedestres que exige questionamento: de que forma estes espaços
podem ser avaliados e se tornar prioridade dentro do planejamento das políticas públicas?
A avaliação destes espaços se faz, primeiramente, a partir da definição do que se
entende por uma calçada capaz de proporcionar um ambiente ideal. Uma calçada ideal é
aquela que garante o caminhar livre, seguro e confortável de todos os cidadãos; é o espaço no
qual transitam os pedestres na movimentada vida cotidiana. É por meio dela que as pessoas
chegam aos diversos pontos dos bairros e da cidade. Uma calçada bem feita e conservada
valoriza as casas e os bairros. Assim sendo, a calçada ideal, segundo Ferreira e Sanches
(2001) deve apresentar:
a) Qualidade: assegurar a completa mobilidade dos usuários e atender às dimensões
mínimas na faixa livre;
b) Segurança: fazer uso de material de revestimento liso e antiderrapante, mesmo
quando molhado, não devendo existir obstáculos dentro do espaço livre ocupado
pelos pedestres, e não oferecer aos pedestres nenhum perigo de queda ou tropeço;
c) Conforto: oferecer espaços de encontro entre as pessoas para a interação social na
área pública, propiciando climas agradáveis que contribuam para o conforto visual
do usuário.

Sendo assim, a avaliação da qualidade desses espaços é necessária para que sejam
implantadas instalações adequadas que atendam a todos os pedestres, inclusive, as pessoas
com deficiência física, que em geral, são mais prejudicadas no que diz respeito ao acesso a
serviços nas cidades.
O objetivo da pesquisa é avaliar o desempenho da infraestrutura dos espaços públicos
de circulação urbana – calçadas, em função dos aspectos de segurança, conforto e do
ambiente, por meio de um estudo de caso.
Como objetivos específicos, pretende-se:
a) Avaliar o índice de qualidade dos espaços de circulação urbana – calçadas no Novo
Centro da cidade de Maringá-PR;
b) Determinar o nível de serviço no Novo Centro da cidade de Maringá-PR.

A princípio, esta avaliação é realizada a partir de um estudo sobre as calçadas no
contexto urbano, sobre as formas de uso destes espaços, quem as utiliza e quais as normas de
construção das calçadas para atendimento às necessidades de todos os usuários. Além disso,
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para caracterizar a qualidade dos espaços de circulação urbana, aborda-se uma análise
detalhada acerca da utilização das calçadas em relação à acessibilidade, ao desenho universal
e dos níveis de serviço.
Na sequência, apresenta-se um resgate histórico para entendimento da evolução das
calçadas da cidade de Maringá-PR, bem como a relação dos maringaenses com as suas
calçadas, entendendo que esta relação encontra-se intimamente ligada a heranças culturais
deixadas pelos pioneiros, que influenciaram estes espaços em razão de seus hábitos e
costumes arraigados, que perduram até os dias atuais.
Por fim, são definidos os pressupostos metodológicos utilizados no estudo de caso
(área compreendida pelo quadrilátero existente entre as Avenidas Prudente de Morais, Brasil,
Paraná e São Paulo), locais de realização da coleta de dados, mostrando a avaliação técnica e
submissão dos referidos dados a procedimentos estatísticos. A partir daí, fez-se uma avaliação
qualitativa final destes espaços de circulação urbana.
Os dados são representados por meio de análise e discussões, expostos em forma de
quadros e tabelas, bem como de um diagnóstico do nível de serviço obtido através do cálculo
de Índice de Qualidade das Calçadas – IQC (Índice de Qualidade das Calçadas).
A pesquisa é relevante à medida que utiliza modelos de avaliação das condições de
circulação urbana, para determinação dos índices de qualidade, destinados a oferecer
melhores condições de infraestrutura das calçadas, para atendimento às necessidades mínimas
de circulação de pedestres, pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida (enquadramse neste grupo pessoas com deficiência temporária, gestantes, idosos etc.).
Os procedimentos adotados são fundamentais para que num futuro próximo não se
tenham problemas decorrentes como a falta de segurança para pedestres, falta de
acessibilidade e de circulação de pessoas com ou sem deficiência, que transformam as
calçadas em território subutilizado, como já constatado em outras pesquisas, em maior escala
nos grandes centros, ou em menor escala, nos bairros da cidade.
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2.

CONCEITOS GERAIS

Uma cidade é uma organização mutável e polivalente, um espaço com
muitas funções, erguido por muitas mãos num período de tempo
relativamente rápido. Existem, porém algumas funções fundamentais, que as
formas da cidade podem expressar: circulação, usos principais do espaço
urbano, pontos focais chaves (LYNCH, 1997, p. 101).

2.1

ESPAÇOS PÚBLICOS

Na década de 1960 surgem as primeiras críticas e protestos sobre a qualidade do
ambiente urbano - espaços públicos que vinham sendo produzidos. A crítica estava
relacionada aos impactos causados pelos empreendimentos no meio ambiente, atingindo a
vida das comunidades, a qualidade dos espaços urbanos e da própria arquitetura (DEL RIO,
1990).
Nessa mesma década de 1960, o mundo voltou-se para a questão do patrimônio
histórico, dos valores tradicionais e das culturas alternativas, com uma maior consciência em
relação ao consumismo. Outra questão importante diz respeito às alterações nas políticas
públicas e profissões ocorridas neste período, principalmente, no tocante à ampliação da
democracia na gestão urbana.
Os espaços públicos estão relacionados ao meio urbano, à sua morfologia e
apropriações. Esta relação encontra-se vinculada aos aspectos físicos, naturais e construídos,
caracterizados pelos desenhos que, além de representarem os espaços públicos a que se
destinam, correspondem, também, à imagem do lugar, cidade, região ou país (MENDONÇA,
2007).
Ainda segundo Mendonça (2007), a forma do ambiente urbano encontra-se,
necessariamente, relacionada às articulações dos interesses e esforços sociais e econômicos,
abarcando as pessoas, com seus desejos e intenções, que independentemente das relações
estabelecidas na ocasião da definição e construção do ambiente urbano, se manifestam
novamente, de maneira semelhante ou não, quando da apropriação do lugar, afetando não
apenas as possibilidades de uso indicadas diretamente pelo ambiente urbano construído, mas,
também, as possibilidades intuídas a partir dele, adaptadas às necessidades imediatas e/ou aos
desejos e intenções não satisfeitos na construção do ambiente.
Com o desenvolvimento tecnológico e o crescimento das cidades, os hábitos da
população mudaram, tendo alguns espaços públicos como ponto de convivência. Surgem na
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Europa os primeiros espaços ajardinados destinados ao uso coletivo, como os passeios
públicos. Espaço público urbano, nesse sentido, implica a existência de um suporte material,
um espaço concreto cuja apropriação coletiva lhe dá o caráter de lugar de vida pública. As
ruas, praças, parques, entre outros, configuram, o “contexto arquitetônico da vida pública”
(HOLSTON, 1993, p. 112), dando condição de materialidade para a existência da vida social
e política.
Segundo Yázigi (2000, p. 303),
[...] certamente, o espaço de uso público é tão antigo quanto às cidades [...] e
suas teorias mais consistentes são recentes, embora os autores mais antigos,
com preocupações de seus tempos que hoje não mais existem, podem até
continuar com algumas proposições válidas, mas limitadas enquanto
explicação.

Os usos mais frequentes atribuídos aos espaços públicos estão relacionados ao sentar,
parar, caminhar, comer, ler, escutar e reunir-se, sendo entendidos como lugares de convívio e
lazer:
O século XIX não poderia ter formulado uma teoria muito sofisticada sobre
a rua, pois não tinha experimentado os transtornos do automóvel que as
transformariam radicalmente. Seria necessário esperar por sua crise
grandemente advinda com a circulação automotora, para que se centralizasse
tal destaque (YÁZIGI, 2000, p. 305).

No espaço público urbano há a possibilidade de viver o encontro com aqueles que são
diferentes; traço característico da cidade moderna ocidental. O lugar não é apenas para se
fazer trocas comerciais, mas, também, para socialização, estabelecendo-se, assim, a diferença
urbana, a urbanidade. Assim, o espaço público é o lugar na cidade para o desenvolvimento do
sentido de coletividade e construção de identidade.
Os espaços públicos são aqui definidos, como áreas de permanência ou
circulação coletiva de pessoas ou o local onde se instalam equipamentos e
sistemas de serviços urbanos. São nesses espaços que o tipo e a forma de
modelo espacial denunciam a presença de sub-culturas diversificadas,
expressas nas estruturas simbólicas da obra coletiva e que no conjunto
conferem personalidade a uma cidade (MACEDO, 1999, p. 15).

A proposta de pensar o espaço público como lugar de manifestação do público na
cidade, considerando as suas várias dimensões é diferente da abordagem teórica das variações
das dimensões do conceito de espaço público. Desta forma, adota-se a expressão sugerida por
Abrahão (2008), de espaço público urbano, a fim de identificar os espaços tradicionais de uso
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comum das cidades, como as ruas, praças, avenidas, parques públicos, calçadas, enfim,
espaços para uso de lazer, convívio, circulação e até mesmo atividades formais.
As calçadas também podem ser definidas como espaços livres urbanos, uma vez que
os espaços livres para o desenvolvimento da forma urbana desempenham a função de modelar
a estrutura urbana, integrando usos conflitantes, neste caso específico, entre pedestres e
veículos automotores.
Atualmente, os espaços públicos podem ser definidos como espaços abertos, externos
e/ou coletivos, refletindo as características do modelo de urbanização adotado nas grandes
cidades brasileiras, principalmente, no período de intensa urbanização e desenvolvimento
econômico acelerado, é possível assistir a uma série de ações urbanísticas que contribuem
para transformar a identidade e estrutura urbana das cidades.
Com o aumento do conflito pedestres/veículos, decorrente do aumento dos
automóveis, as calçadas foram rapidamente adotadas nos mais diferentes países, que se
utilizaram de soluções mais ou menos adaptadas, ora simplificadas, ora reelaboradas.

2.2

O PEDESTRE

Pedestre é todo indivíduo que anda a pé no espaço público. Também é pedestre a
pessoa com deficiência física. Ser pedestre é uma condição natural do ser humano e abrange
um conjunto heterogêneo de pessoas. Em decorrência disso, as regras de trânsito devem ser
estabelecidas e operadas de maneira a atender às necessidades dos grupos mais frágeis da
população. Caso contrário, as pessoas estarão sendo afastadas do espaço público, sendo
entendidas como incapazes de exercer o direito mais simples e fundamental do ser humano: o
de ir e vir (ABRASPE, 2000).
Pode-se, ainda, considerar que as pessoas que se locomovem com cadeiras de rodas,
também se enquadram como pedestres, pois ocupam o mesmo espaço, se locomovem com a
mesma velocidade das pessoas que circulam a pé.
Gold (2003) afirma que os pedestres são seres humanos. Quase todos têm duas pernas
e dois pés utilizados para locomoção. Alguns caminham com a ajuda de uma bengala, muletas
e/ou outros dispositivos de apoio, como andadores, em função de limitações permanentes ou
temporárias; e outros têm apenas uma perna, caminhando com a ajuda de muletas.
Segundo a Associação Nacional de Transporte Público (ANTP, 1999), os movimentos
de pedestres abarcam grande parte dos deslocamentos urbanos, sendo na maioria das cidades
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pequenas e, mesmo nas metrópoles, responsáveis por cerca de 1/3 das viagens. Entretanto, os
pedestres são muito vulneráveis no trânsito. Segundo a ANTP (1999), algumas estatísticas
revelam que nas grandes cidades brasileiras, cerca de 60% a 80% das mortes em acidentes são
de pedestres atropelados.
Ao analisar o movimento de pedestres nos bairros periféricos das cidades, é possível
observar que a maioria deles percorrem longas distâncias para chegar à rede de transporte
coletivo ou aos equipamentos urbanos que correspondem a todos os bens públicos ou
privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao
funcionamento da cidade. Entretanto, os problemas não se restringem somente às periferias,
mas se estendem para as demais localidades das cidades, identificados com vários conflitos
que mostram calçadas estreitas, escorregadias, ocupadas por tapumes de obras e danificadas
por questões de mau uso, falta de manutenção ou pelo plantio de árvores com raízes afloradas.
Além disso, as calçadas são utilizadas para estacionamento de veículos e bicicletas e, na
maioria das vezes, ocupadas por comércio ambulante (ABRASPE, 2000).
A partir do momento em que se pensa em sair de casa, o espaço que divide a porta da
residência com o externo, faz com que as pessoas se tornem usuárias do espaço urbano. A
partir daí é possível definir de quais formas isso pode ser feito. O usuário pode sair
confortavelmente em seu automóvel, sem ter contato externo com a sujeira das ruas, os
buracos das calçadas e as vias públicas; ou como na maioria dos casos, sair desprotegido,
descalço ou com chinelos (ABRASPE, 2000).
São comuns algumas situações incômodas do dia-a-dia que, diferentemente do cidadão
que está em seu automóvel, o pedestre se torna uma figura criativa a ponto de inventar
diferentes formas para se desviar de obstáculos. Isso ocorre por conta das más condições em
que se encontram as calçadas; e o responsável por se livrar das irregularidades é justamente o
pedestre. É fato que sempre haverá uma nova forma de adaptação em relação à insuficiência
da qualidade dos passeios urbanos.
Essa qualidade pode ser ainda pior na periferia das cidades, em que não há nem
mesmo as calçadas ou acostamento, fazendo com que o pedestre concorra o espaço da pista de
rolamento com os veículos. A calçada tem como função básica permitir que o usuário se
desloque a pé de um local a outro, permitindo-lhe fácil acesso aos serviços, evitando ao
máximo esse contato entre pedestres e veículos motorizados, de forma a garantir a segurança
do usuário.
Na maioria das cidades brasileiras, os deslocamentos são feitos a pé, nem sempre a
curtas distâncias. Em muitas cidades brasileiras, os deslocamentos diários a pé chegam a
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ultrapassar 30%, com relação aos demais modos de transporte (bicicleta, ônibus e automóvel)
(GOLD, 2003).
Andar a pé é, sem dúvida, o modo mais arcaico e também mais democrático nas
cidades, pois não prescinde de nenhum meio tecnológico externo para a sua realização. As
viagens a pé, como modo de deslocamento mais igualitário, deveriam se desenvolver sem
obstáculos, facilitadas e contínuas, para que todos pudessem usufruir dos espaços urbanos
tornando-os vivos e animados por uma sociabilidade sadia (XAVIER, 2007).
Nos últimos anos, tem se verificado o aumento intensivo da quantidade e uso de
veículos, também, a mobilidade da população. Mesmo com esse aumento, observa-se que os
deslocamentos a pé são uma forma de transporte indispensável para o cotidiano urbano. Para
concluir a respeito deste uso, basta observar o cotidiano nas cidades.
É possível observar nos deslocamentos a pé, que existe uma visão política equivocada
comandada por alguns gestores, que priorizam as suas ações de governo, dando prioridade ao
uso de veículos motorizados. Assim, a construção de uma infraestrutura adequada para
atendimento às necessidades da circulação livre de pedestres, é deixada para segundo plano
ou mesmo inexiste.
2.3

HIERARQUIAS DAS VIAS
Existem considerações abordadas em relação ao espaço de uso exclusivo de pedestres,

que nenhum espaço de circulação de veículos, mesmo oferecendo boas condições de uso e
manutenção, terá condições para atender às necessidades do fluxo de pedestres. O uso
relacionado às vias é conflitante com a circulação de pedestres, ou para a implantação de
edificações e utilização com espaço de lazer.
Os objetivos relacionados ao sistema de hierarquização de vias podem ser definidos da
seguinte forma, segundo Moretti (1986):
a) segurança nos deslocamentos de veículos e pedestres: baixo índice de acidentes;
b) fluidez nos movimentos de veículos e pedestres: rapidez e evitar atrasos;
c) comodidade no movimento de veículos e pedestres: vias e calçadas bem projetadas,
boas condições etc;
d) disponibilidade de estacionamento para os veículos: acessibilidade;
e) priorização do transporte coletivo, quando pertinente.
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Ainda pode-se dizer que junto ao crescimento urbano é preciso um planejamento
adequado e, consequentemente, a ampliação do sistema viário, para uma adequada
acomodação de todos os usuários, caracterizando os espaços de hierarquização viária. Desta
forma, algumas ações são necessárias para a distribuição do espaço disponível entre:
a) pedestres: largura das calçadas;
b) veículos: número e largura das faixas de tráfego e de estacionamento;
c) usuários do transporte público: largura das calçadas junto aos pontos de ônibus;
d) sinalizar adequadamente o sistema viário;
e) estabelecer prioridades para o transporte público quando necessário: faixas e/ou
canaletas para ônibus, preferência nos semáforos etc (ABRASPE, 2000).

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)– Lei 9.503 de 23/12/1997
existe a seguinte classificação:
Via: Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo - a
pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.
a)

Via de Trânsito Rápido: Vias sem interseções em nível, com

acessos e saídas em ramos especiais, sem acessibilidade direta aos
lotes lindeiros e sem travessias de pedestres em nível;
b)

Via Arterial: Via de ligação larga, com ou sem canteiro central;

entre as regiões da cidade; com interseções em nível geralmente
semaforizadas; com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias
secundárias e locais;
c)

Via Coletora: Via destinada a coletar e distribuir o trânsito que

tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou
arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade;
d)

Via Local: Aquela caracterizada por interseções em nível não

semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas.

De acordo com Moretti (1986), para projetar e dimensionar a via urbana é fundamental
que o planejador ou projetista tenha previsto as funções que esta irá desenvolver na estrutura
do sistema viário, devendo lembrar que o conjunto de vias de determinada área irá integrar-se
às áreas vizinhas. Será necessário atentar-se também para a integração da infraestrutura e
superestrutura da área com o seu entorno, para possibilitar que a cidade se constitua num todo
contínuo, e não em uma colcha de retalhos formada pelos loteamentos e áreas isoladas.
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Pode-se definir ainda a apropriação do espaço, que num mundo de conceitos definidos,
as vias e calçadas destinam-se ao trânsito de pessoas entre os edifícios. Como a maioria das
pessoas faz exatamente o que lhe convém e quando lhe convém, verifica-se que também o
exterior se encontra ocupado para fins sociais e comerciais. A ocupação de determinados
espaços ou linhas privilegiadas no exterior, recintos, pontos focais, paisagens ou interiores,
são também formas de apropriação do 8espaço. Nesse âmbito, pode-se destacar que a procura
por um abrigo, com sombra ou a conveniência de um ambiente aprazível são as causas mais
frequentes da ocupação em determinados locais. O fato de assinalar esses locais como
elementos de caráter permanente, pode contribuir para indicar tipos de ocupação existentes na
cidade para criar um meio ambiente que não seja fluído, nem monótono, mas, sim, estático e
ocupado (CULLEN, 1971).
Segundo a Lei Complementar nº 333 de 23 de dezembro de 1999 de Maringá, os perfis
das vias de circulação, seguem os seguintes padrões e ainda agregam algumas definições além
das citadas anteriormente (Figuras 1, 2, 3 e 4):
a)

Via industrial: via localizada dentro de zona industrial;

b)
Via paisagística: via que delimita as faixas de proteção
ambiental em torno das nascentes e ao longo dos cursos d água;
c)
Vias públicas ou de circulação: avenidas, ruas, alamedas,
travessas, contornos rodoviários, estradas e caminhos de uso público.

Figura 1 - Gabarito das vias locais e
paisagísticas

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, 1999.

Figura 2 - Gabarito dos eixos de comércio e
serviços e das vias industriais

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, 1999.
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Figura 3 - Gabarito das vias coletoras, sub-coletoras, conectoras e arteriais.

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, 1999.

Figura 4 - Gabarito dos acessos rodoviários e anéis viários.

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, 1999.

Ainda, segundo Lei Complementar 333/99, Anexo V, pode-se caracterizar a área a ser
estudada (Figura 5), contendo os seguintes perfis de vias de circulação: Vias Arteriais, Vias
Coletoras, Vias Conectoras e Vias Locais.
Figura 5 – Croqui de hierarquias das vias da região analisada.

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá (adaptado), 2009.
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2.4

NORMAS TÉCNICAS

Para atender às exigências da filosofia inclusiva, a Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT lançou diversas normas que estabelecem padrões e medidas compatíveis ao
atendimento do público com deficiência, visando proporcionar maior facilidade aos edifícios
públicos, vias e transportes urbanos.
A NBR 9050/1983 (Adequação das Edificações e do Mobiliário Urbano à Pessoa
Deficiente), foi elaborada para o atendimento às necessidades identificadas até então,
seguindo um padrão estabelecido. A referida norma foi lançada em 1983, mas continha
algumas falhas que foram revisadas em 1994, pela ABNT. Considerando, ainda, a
necessidade de ampliação e atualização, foi novamente revisada em 2004 passando a se
chamar Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência às edificações e espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos. A partir de então foram estabelecidos critérios e
parâmetros técnicos a serem observados no projeto, construção, instalação e adaptação de
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade (NBR
9050/94).
A Prefeitura da cidade de São Paulo criou o Programa Passeio Livre, regulamentado
através da Lei nº 15.442/2012, visando conscientizar e sensibilizar a população sobre a
importância de construir, recuperar e manter as calçadas da cidade em bom estado de
conservação. Se um passeio ou praça pública é acessível a uma pessoa com deficiência ou
mobilidade reduzida, pode-se afirmar que qualquer cidadão conseguirá usufruir deste espaço.
Segundo a NBR 9050/04, as calçadas, passeios1 e vias exclusivas de pedestres devem
incorporar faixa livre com largura mínima recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo
admissível de 1,20 m e altura livre mínima de 2,10 m. A faixa livre é destinada,
exclusivamente, à circulação de pedestres, devendo estar livre de quaisquer desníveis,
obstáculos físicos, temporários, permanentes ou de vegetação, bem como de qualquer outro
tipo de interferência ou obstáculos que reduzam a largura da faixa livre. Além disso, deve
possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante, sob qualquer condição e ser
contínua, sem qualquer emenda, reparo ou fissura.

1

O passeio público é a parte da via pública, normalmente, segregada e em nível diferente, destinada à
circulação de qualquer pessoa, independente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou percepção, com
autonomia e segurança, bem como a implantação de mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura,
vegetação, sinalização e outros fins previstos.

29
Toda calçada deve ter um espaço suficiente para passagem simultânea de no mínimo
duas pessoas em sentidos contrários. Assim, a faixa de passeio mínimo adotado deve ser de
1,50 m (Tabela 1).
Tabela 1 - Medidas mínimas das faixas de utilização das calçadas.
Faixas de utilização das calçadas
Faixa de passeio para passagem simultânea de dois pedestres
Faixa de mobiliário urbano para a colocação de árvores e postes
Faixa de distanciamento das edificações
Faixa de mobiliário urbano, com lixeiras e telefones públicos
Faixa de mobiliário urbano, com pontos de ônibus sem abrigos
Faixa de mobiliário urbano com abrigos de pontos de ônibus
Faixa de acomodação de parada de ônibus

Largura mínima (m)
1,50
0,75
0,45
1,00
2,00
2,90
3,00

Fonte: NBR 9050/2004 (adaptado).

Em relação à altura do meio-fio, o ideal é entre 0, 125 m e 0,13 m, podendo ser
aceitável uma altura máxima de 0,15 m; e o máximo admissível de até 0,18 m para o meiofio. Tais medidas são consideradas confortáveis para o acesso de pedestres, permitindo a
abertura da porta de veículos durante o embarque e desembarque (NEUFERT, 2004).
Eventuais obstáculos aéreos, tais como marquises, faixas e placas de identificação,
toldos, luminosos, vegetação e outros, devem se localizar a uma altura superior a 2,10 m
(Figura 6).

Figura 6 - Dimensões de passeio livre.

Fonte: NBR 9050/2004 (adaptado).
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A acomodação transversal de acesso aos veículos e seus espaços de circulação e
estacionamento devem ser feitas, exclusivamente, dentro do imóvel, para não criar degraus
e/ou desníveis abruptos nos passeios (Figura 7).
Figura 7 - Interferência do veículo no passeio.

Fonte: NBR 9050/2004.

Admite-se um rebaixamento da guia para que os veículos tenham acesso às
edificações. Essa faixa deve acompanhar a inclinação da rua e não ter inclinação transversal
maior que 2%. As calçadas, segundo NBR 9050/04, devem ser rebaixadas junto às travessias
de pedestres e sinalizadas com ou sem faixa, com ou sem semáforo e sempre que houver foco
de pedestres.
A esquina é o ponto principal de uma calçada e, portanto, deve estar desobstruída para
permitir a circulação e a permanência de pedestres. Além das especificações anteriores, as
esquinas têm um item a mais: as rampas de acesso às faixas de travessia de pedestres, (Figuras
8 e 9) que devem atender as determinações da Lei Complementar 335/99 da Prefeitura
Municipal de Maringá.
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Figura 8 - Dimensões de rebaixamento das calçadas.

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, 1999.

Figura 9 - Detalhe do rebaixamento das calçadas.

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, 1999.

Para as rampas de acesso, segundo a ABNT 9050/2004, a declividade máxima deve
ser de 8,33% e o desnível de calçada entre 0,10 m e 0,1 8 m; e o espaço frente ao topo da
rampa de 0,90 m.
É preciso ter claro a importância da acessibilidade no ambiente urbano, não apenas em
se tratando da obrigação, mas para verificar os usos da infraestrutura pública, em relação ao
acesso dos pedestres e pessoas com deficiência aos serviços públicos, considerando que esta
abordagem é uma simples parte das necessidades de uso a serem instaladas para gerar um
crescimento urbano sustentável.

2.5

AS CALÇADAS

A calçada é conceituada tecnicamente por Yázigi (2000), como um espaço existente
entre o lote do quarteirão e o meio-fio, superfície esta usualmente situada a,
aproximadamente, 20 cm acima do leito carroçável das vias urbanas para passeio, tendo-se
consagrado como calçada em razão de seus aspectos físicos e históricos. Quando surge uma
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separação entre circulação motora e de pedestre, a calçada passa a ser designada,
preponderante, como de passeio público, mas ambas as denominações continuam válidas.
De acordo como o Código de Trânsito Brasileiro (1997, p. 01):
A calçada é a parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não
destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e,
quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação
e outros fins (Anexo I - CTB).

Para Santos (1988, p. 92), os aspectos de uso do espaço público também são
destinados ao convívio e ao lazer:
A calçada larga é um elemento urbanístico muito útil. Grande parte do lazer
coletivo se dá no passeio, lugar ótimo para crianças brincarem sob as vistas
da mãe, para adolescentes namorarem, para velhos tomarem sol, para os
vizinhos baterem papo... Na realidade, a maioria das calçadas é mais
utilizada do que a maioria das praças, por várias razões: estão mais à mão,
são mais bem vigiadas, são mais familiares. A calçada acaba funcionando
como verdadeira praça linear, com uma vantagem extra para o poder
público: é hábito brasileiro que cada um cuide do trecho em frente à sua
casa. A conservação e a limpeza se tornam muito mais simples.

A calçada é um elemento importante e faz parte do sistema de transporte urbano,
sendo considerada a parte da via. Para o Código de Trânsito Brasileiro (1997), este espaço
permite o modo de transporte a pé, que pode ser atrelado a outros meios de transporte ou não.
Além disso, é compreendida como um dos elementos mais importantes da infraestrutura do
espaço urbano, sendo essencial para o desempenho da vida cotidiana. Ainda, pode-se dizer
que o seu uso é quase inevitável, diferentemente, de outras categorias, como praças e parques,
que podem ser escolhidos ou não para serem utilizados. Portanto, o uso das calçadas deixa de
ser uma escolha para se tornar uma obrigatoriedade para os pedestres. As necessidades do diaa-dia mostram essa imposição de uso.
É possível considerar ainda que, a calçada além de ter uma importante função dentro
da malha urbana, destaca-se também em relação à utilização dos sistemas de transporte,
fazendo pensar na necessidade de uma constante manutenção e fiscalização por parte do poder
público. A qualidade das calçadas é um item fundamental para a promoção do
desenvolvimento urbano de uma cidade, no sentido de proporcionar bem-estar aos usuários.
Como as calçadas fazem parte dos espaços públicos urbanos, devem oferecer aos
usuários ambientes agradáveis, destinados a circulação a pé ou à prática de caminhadas, ou
simplesmente relacionados a qualquer atividade diária.
Gold (2003) avalia a qualidade das calçadas para pedestres em três fatores:
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a) fluidez: a calçada apresenta largura e espaço compatíveis com o fluxo de pedestres,
que conseguem andar em velocidade constante;
b) conforto: apresenta um piso liso e antiderrapante, mesmo quando molhado. O piso é
quase horizontal, com declividade transversal para escoamento de águas pluviais de
não mais de 2%. Não há descontinuidades. Não há obstáculos dentro do espaço
livre ocupado pelos pedestres;
c) segurança: não oferece aos pedestres nenhum perigo de queda ou tropeço.

Com base em fotografias registradas de elementos considerados estruturantes na
representação das cidades (vias; limites; pontos marcantes; cruzamentos e os bairros), e de
entrevistas com os cidadãos Lynch (1997) avaliou a relação do ser humano com a percepção
da cidade. Segundo o autor, os atributos do meio ambiente, natural e/ou construído,
influenciam o processo perceptivo, possibilitando o reconhecimento de qualidades ambientais
e a formação de imagens compartilhadas pela população. A identificação e a imagem clara de
um espaço urbano permitem que as pessoas se movam livremente com segurança, com
sentidos voltados ao prazer completo do lugar.
Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET, 1981), a calçada é um
elemento fundamental para a circulação do pedestre e um dos componentes da via. Daí a
importância de um projeto adequado das calçadas, valorizando seu uso pelo pedestre e não
permitindo sua invasão por outros meios de transporte. As calçadas estão localizadas
geralmente junto aos lotes lindeiros, existindo, entretanto, os chamados canteiros centrais e/ou
ilhas em que não raras às vezes são utilizadas para a construção das mesmas, sem
preocupação com a proteção em relação aos veículos.
Para os veículos, é possível estabelecer uma rede viária composta por uma série de
vias de características diferentes. Para os pedestres, são destinados trechos de calçadas,
praças, parques ou até mesmo vias unicamente para seu uso (áreas de pedestres), mas no seu
conjunto, não formam um sistema integrado. Assim, surgem os denominados conflitos entre
pedestres e veículos, justamente onde os pedestres, para atingir o outro lado da via, saem de
seu trecho, que é a calçada e invadem o leito carroçável.
Hoje, sabe-se de que em muitas cidades brasileiras mais do que 30% dos
deslocamentos diários da população são feitos exclusivamente a pé. Ainda
mais, todos os deslocamentos utilizando transportes coletivos por ônibus ou
trem também incluem trechos percorridos a pé, para acesso entre os destinos
e origens dos passageiros e os pontos de ônibus e estações de trem (GOLD,
2003, p.5).
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Desta forma, caminhar a pé nas cidades significa fazer um trajeto com percursos
compostos de trechos alternados de calçadas e locais de travessia das vias de tráfego de
veículos, que interrompem as calçadas em cada cruzamento. Esses trechos de calçadas e
locais de travessia constituem uma rede viária para circulação a pé, embora a ciência de
engenharia de tráfego até então não utilize esse conceito.
Além das definições já citadas anteriormente, Gold (2003) complementa que as
conceituações não transmitem uma visão global do que seja calçada na prática. Por
conseguinte, acrescenta alguns aspectos complementares aos conceitos, da seguinte forma:
a) as calçadas normalmente passam pelas frentes dos acessos veiculares de todos os
tipos de edifícios, como casas, prédios de apartamentos, estacionamentos, postos de
abastecimento de combustível, lojas, shopping centers, hospitais etc. Em todos
esses acessos, veículos motorizados e não motorizados cruzam a calçada, embora
normalmente com baixa frequência em relação ao tráfego normal na rua, mas
sempre interferindo no fluxo livre de pedestres;
b) nas cidades brasileiras o descarregamento de caminhões e utilitários para lojas
muitas vezes ocorre pela passagem das mercadorias por cima das calçadas, por falta
de outros acessos às lojas, novamente resultando em interferência com o fluxo livre
de pedestres;
c) em algumas cidades com grande utilização de bicicletas, encontram-se trechos de
"calçadas compartilhadas" destinadas à circulação de pedestres e também bicicletas,
às vezes, com o espaço da calçada dividido para os dois tipos de usuário e outras
não.

Por um lado, a calçada existe porque as pessoas têm necessidade de se deslocar entre
os locais de realização para as suas atividades. Logo, a calçada oferece segurança aos
pedestres para a circulação a pé, sem necessitar dividir o espaço com veículos, que se
deslocam em velocidade relativamente alta, quando comparada com a velocidade do caminhar
a pé. Em princípio o risco de acidente se confina aos locais e momentos de travessia do fluxo
veicular pelos pedestres.
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2.5.1 Calçadas ecológicas

Garantir com igualdade o direito de ir e vir à comunidade é um ato de cidadania.
Como a maioria das ruas, calçadas, quintais e espaços abertos da cidade estão asfaltados e/ou
cimentados, as águas das chuvas rapidamente podem escorrer para ralos, bocas de lobos e, em
pouco tempo, desembocar nos rios, conduzindo a alagamentos.
Para evitar os transtornos com as enchentes e os prejuízos econômicos devido a
alagamentos com perda de bens, a calçada ecológica é entendida como uma melhoria
indispensável para evitar a impermeabilização dos passeios públicos e privados, através da
implantação de material permeável, como os concregramas, entretravados e as faixas de
gramados ou jardins, juntamente com a arborização adequada no calçamento, para a
valorização da estética da cidade, contribuindo para quebrar um pouco a frieza das ruas,
dando um charme à mesma, e sendo necessária para as pessoas com necessidades especiais,
através dos pisos táteis e boa sinalização (ALMEIDA; FERREIRA, 2008).
Ainda segundo Almeida e Ferreira (2008), apesar da maior participação dos pedestres
na circulação viária, as calçadas não cumprem o seu papel de proteção aos cidadãos que nelas
circulam, sem falar nos sérios problemas enfrentados pelos usuários com deficiência física.
Além dos buracos e da falta de manutenção, outros fatores relacionados a desníveis e fios
expostos, entradas e saídas de carros sem sinalização, falta de itens de segurança nas faixas de
travessia e passarelas, bem como a inexistência de corredores de ônibus na maioria das
localidades são outros riscos enfrentados elos pedestres no cotidiano. Também, encontram-se
problemas atrelados à falta de pavimentação até à obstrução total do espaço livre para os
pedestres. A calçada desenvolve um papel de caráter humano e social a população das cidades
e, consequentemente, protege o pedestre e o meio ambiente.
A partir destes pressupostos encontrados, surge o conceito de calçadas ecológicas, que
busca fazer a integração entre o meio ambiente, com a pavimentação bruta, com o intuito de
tornar os espaços confortáveis e harmoniosos.
Para a construção de uma calçada verde ou ecológica, é necessária a escolha de
árvores, arbustos e forrações adequadas ao ambiente. Esta vegetação urbana, quando
escolhida de forma correta, traz benefícios para as cidades e muitas vantagens para os
cidadãos que vivem na cidade, sob vários aspectos (CUNHA, 2006).
a) bem estar psicológico ao homem;
b) melhor efeito estético;
c) sombra para os pedestres e veículos;
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d) protege e direciona o vento;
e) amortece o som, amenizando a poluição sonora;
f) reduze o impacto da água da chuva e seu escoamento superficial;
g) auxilia na diminuição da temperatura, pois absorve os raios solares e refrescam o
ambiente; melhoram a qualidade do ar.

A escolha do piso também é importante para a drenagem das águas pluviais e a
alimentação do lençol freático, contribuindo para a minimização dos efeitos das enchentes nas
grandes cidades.
Para atender a todos os pedestres que circulam livremente pelas calçadas, é preciso
instalar pisos que possam dar acessibilidade às pessoas com deficiência. O piso tátil de alerta
e direcional, com rampas de acesso são equipamentos obrigatórios e que devem estar
presentes em todo meio urbano, permitindo, assim, o livre acesso aos serviços locais.
A iluminação também é outro elemento necessário na calçada ecológica, assim como
em todas as outras calçadas, podendo ser utilizada tanto durante o dia, como a noite. Essa
iluminação deve ser bem estruturada e posicionada para que os caminhos sejam bem
iluminados, proporcionando segurança aos pedestres no período noturno.
A largura da calçada é um fator importante, pois dependendo de seu tamanho pode ser
ou não convidativa e agradável ao convívio. Quanto maior a largura, melhor será a proteção
dos pedestres e da vegetação, favorecendo a paisagem urbana e o conforto visual. Calçadas
com largura inferior a 2 m não permitem vegetação e obrigam o adensamento de postes de
iluminação e de comunicação visual, atrapalhando o caminho de quem passa.
Segundo a Prefeitura Municipal de Maringá, o procedimento para a construção de
calçadas em frente a residências e/ou estabelecimentos comerciais, deve seguir o padrão
estabelecido pela Lei 335/99, elaborada pela Câmara Municipal. Além disso, a Lei 666/07
altera a Lei 335/99 no que diz respeito ao inciso V do artigo 105, que estabelece que:
V – nos passeios das ruas não residenciais, onde não houver faixas de
permeabilidade, deverá existir área de, no mínimo, 1,20m x 2,40m (um
metro e vinte centímetros por dois metros e quarenta centímetros), ao redor
das árvores existentes, com bordas em declive para dentro da área não
pavimentada (LC 666/07, Art. 105, p.1).

De acordo com as medidas previstas na lei, a calçada de 3 m de largura (Figura 10)
deve conter 60 cm de concreto (ou revestimento cerâmico anti-derrapante), a partir do meio-
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fio, 90 cm de área permeável - com plantio de grama ou outra vegetação rasteira - e mais 1,50
m de concreto ou revestimento cerâmico até o muro do terreno ou parede do comércio.

Figura 10 - Gabarito dos passeios ecológicos das vias de circulação com até 3,00 m.

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - Lei complementar 335/99 (adaptado).

Nas calçadas com mais de 3 m (Figura 11), o proprietário do imóvel deve fazer 60 cm
de concreto e/ou revestimento cerâmico anti-derrapante, a partir do meio-fio, conservando
1,20 m de área permeável (com plantio de grama ou outra vegetação rasteira); concretar ou
revestir de cerâmica mais 1,50 m de calçada; preservar uma área permeável com metragem
variável ou dar continuidade à calçada pavimentada, até o muro do terreno ou parede do
comércio.

Figura 11 - Gabarito dos passeios ecológicos da vias de circulação acima de 3,00 m.

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - Lei complementar 335/99 (adaptado).
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A lei das calçadas ecológicas estabelece que o acesso para veículos, nas casas e no
comércio, deve ter 3 m de largura. O acesso de pedestres deve medir 1, 20 m; construção de
duas rampas transversais, ambas com 1,20 m de largura, para o acesso de pessoas com
deficiência física nas esquinas em calçadas que ainda não foram executadas.
A Lei 335/99 estabelece que, as calçadas ecológicas, com exceção da área central, são
obrigatórias em todos os bairros e facultativas nas ruas e avenidas centrais.

2.6

ACESSIBILIDADE

Pode-se definir acessibilidade como a possibilidade e condição de uso, com segurança
e autonomia de edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos. Os conceitos de
acessibilidade parecem evidenciar os aspectos referentes ao uso do espaço público.
Acessibilidade é, então, uma condição a toda e qualquer pessoa que esteja em qualquer
processo de inclusão, é uma condição de possibilidade para a participação das pessoas em
todos os meios da vida social. Além disso, entende-se que acessibilidade é uma questão de
direitos e atitudes para que o cidadão com deficiência tenha condições de realizar qualquer
atividade, chegar a qualquer destino, ou seja, eliminar as barreiras que os impedem de
exercerem as suas funções na sociedade em condições similares aos demais indivíduos
(ABNT – NBR 9050/04).
Pode-se ainda encontrar alguns conceitos sobre acessibilidade, que a distingue entre as
diversas dimensões pessoais e interpessoais encontradas diariamente. Segundo o Centro de
Reabilitação Profissional de Gaia (CRPG, 2008), tais dimensões dividem-se da seguinte
forma:
a) acessibilidade arquitetônica: Inexistência de barreiras ambientais físicas nas casas,
nos edifícios, nos espaços ou equipamentos urbanos e nos meios de transporte
individuais ou coletivos;
b) acessibilidade atitudinal: Inexistência de preconceitos, estigmas, estereótipos e
discriminações;
c) acessibilidade metodológica: Inexistência de barreiras nos métodos e técnicas de
estudo, de trabalho, de ação comunitária e familiar;
d) acessibilidade instrumental: Inexistência de barreiras nos instrumentos, utensílios e
ferramentas de estudo, de trabalho e de lazer ou recreação;

39
e) acessibilidade comunicacional:

Inexistência de barreiras

na comunicação

interpessoal, escrita e virtual (acessibilidade digital);
f) acessibilidade programática: Inexistência de barreiras invisíveis integradas em
políticas públicas (leis, decretos, portarias) e normas ou regulamentos
(institucionais e empresariais etc.).

O assunto acessibilidade passou a ter maior relevância, a partir da década de 1980 com
a promulgação da Constituição Federal de 1988, em que garantiu-se o direito de ir e vir a todo
cidadão, principalmente para as pessoas com deficiência física e/ou mobilidade reduzida.
Desta forma, o Estado e cidades puderam criar leis, permitindo o uso irrestrito do espaço
publico por todo e qualquer cidadão.
A partir de então, para serem consideradas acessíveis, as cidades devem adequar os
seus espaços com qualidade para atendimento à população, seja ela portadora de deficiência
ou não, garantindo-lhes segurança e autonomia.
É necessária, então, a observação de todos os profissionais responsáveis e envolvidos
no processo de geração de cidade, para a aplicação de materiais adequados em todos os
espaços públicos, para atendimento às normas vigentes, com uma execução em conformidade
com o processo elaborado e desenvolvido em projeto.
Mais do que se preocupar com a cidade como um todo, há a necessidade de se atentar
para os espaços específicos com maior fluxo de pedestres, viabilizando condições mais
adequadas para a livre circulação, sem obstáculos e/ou barreiras arquitetônicas, que impeçam
ou dificultem a realização e o acesso aos serviços locais.
Nesse caso, pode-se citar o uso das calçadas com projetos previstos para construções
que proporcionem condições de utilização por todos os cidadãos brasileiros, inclusive, aqueles
com algum tipo de deficiência, seguindo as normas estabelecidas pela NBR 9050/2004.
A acessibilidade nos centros urbanos é um ponto chave para o planejamento das
cidades, de modo que os equipamentos urbanos - postes, árvores, canteiros, lixeiras, letreiros,
placas de sinalização – permitam o fluxo de pedestres.
O número de pessoas diretamente afetadas por qualquer forma de deficiência é
estimado em 10% da população. Nos países em desenvolvimento são constituídas por pessoas
com deficiência permanente ou temporária; e, 14,5% da população brasileira possuem algum
tipo de deficiência, ou seja, 24,6 milhões de pessoas (IBGE, 1998).
Um dos erros mais comuns encontrados no planejamento das cidades é a falta de
rampas de acesso aos espaços públicos, sendo possível encontrar apenas pequenos degraus
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que dificultam ainda mais a circulação dos pedestres com deficiência e/ou mobilidade
reduzida, idosos e gestantes, transformando o local em um espaço inacessível. Também, é
comum a falta de compromisso por parte dos órgãos públicos com a fiscalização dos espaços,
que apresentam situações desagradáveis, prejudicando o dia-a-dia de alguns usuários.

2.7

DESENHO UNIVERSAL

Em 1963 em Washington, EUA, um grupo de estudos desenvolveu o conceito de
Desenho Universal. No início, este termo foi chamado de Desenho Livre de Barreiras, com o
objetivo de diminuir as barreiras arquitetônicas nos projetos de edifícios, equipamentos e
áreas urbanas. Esse conceito de Desenho Livre de Barreiras evoluiu para a concepção do
Desenho Universal, abrangendo toda e qualquer pessoa, não apenas aquelas com deficiência.
Essa proposta deixou de considerar apenas o projeto, para perceber a relevância da
diversidade humana, respeitando as diferenças existentes e atender as necessidades de todas as
pessoas, garantindo o acesso aos espaços públicos ou não (DISCHINGER, 2012).
Os princípios básicos do Desenho Universal são:
a) equiparação nas possibilidades de uso: O design é útil e comercializável às pessoas
com habilidades diferenciadas;
b) flexibilidade no uso: O design atende a uma ampla gama de indivíduos,
preferências e habilidades;
c) uso simples e intuitivo: O uso do design é de fácil compreensão,
independentemente de experiência, nível de formação, conhecimento do idioma ou
da capacidade de concentração do usuário;
d) captação da informação: O design comunica eficazmente ao usuário as informações
necessárias, independentemente de sua capacidade sensorial ou de condições
ambientais;
e) tolerância ao erro: O design minimiza o risco e as consequências adversas de ações
involuntárias ou imprevistas;
f) mínimo esforço físico: O design pode ser utilizado com um mínimo de esforço, de
forma eficiente e confortável;
g) dimensão e espaço para uso e interação: O design oferece espaços e dimensões
apropriados para interação, alcance, manipulação e uso, independentemente de
tamanho, postura ou mobilidade do usuário (BRASIL ACESSÍVEL, 2006).
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O objetivo da formulação dos princípios do Desenho Universal é guiar planejadores e
projetistas para moldar os projetos que possam atender a diversidade humana. Segundo
Dischinger (2012), para a criação de uma cidade acessível e mais democrática, voltada ao
conceito de Desenho Universal, dispensando espaços exclusivos e excludentes para alguns
grupos da sociedade, há a necessidade de se voltar para as questões da acessibilidade e de se
defenderem dois pontos:
a) não se criam novas barreiras à mobilidade;
b) gradativamente se eliminam as barreiras existentes.

A mudança de postura da administração pública, a fim de estabelecer normas e regras
para procedimentos de obras e ações públicas voltadas ao coletivo da sociedade, não produz
qualquer obstáculo ou impedimento na mobilidade das pessoas e suas atitudes. Para que uma
cidade se torne acessível, é preciso seguir alguns objetivos (BRASIL ACESSÍVEL, 2006):
a) produzir uma cidade mais justa e democrática, capaz de promover a equiparação de
oportunidade a todos seus usuários;
b) promover a mobilidade acessível nos espaços de uso, com autonomia e segurança,
melhorando, assim, a qualidade de vida de todos os usuários do espaço urbano;
c) possibilitar que o setor de transportes promova a integração de seus modos e
serviços, de forma a facilitar os deslocamentos urbanos e a diminuição de acidentes
e tempo de espera;
d) repensar a cidade como um organismo vivo que está em constante transformação,
sempre se adequando às necessidades de seus usuários e que toda e qualquer
transformação deve atender à comunidade atual e preservar sua qualidade ambiental
e urbana para as futuras gerações também.

Segundo Dischinger (2012), a cidade acessível é aquela que seus espaços de uso
comum, sejam eles da iniciativa privada ou pertencentes ao Poder Público, permitem o uso
com qualidade por qualquer indivíduo da sociedade, garantindo-lhe a autonomia, segurança e
equiparação de oportunidade.
É necessária a observância em alguns fatores responsáveis pela produção desta cidade.
Trata-se de parâmetros em termos de medidas, materiais e comportamentos de pessoas
responsáveis por diversos serviços que as cidades oferecem.
A acessibilidade no ambiente urbano quer seja na escala da vizinhança ou bairro, quer
seja na escala territorial da cidade, devem garantir uma ação conjunta e complementar entre
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técnicos, políticos e sociedade em geral, pois a cidade precisa ser entendida como um produto
de participação de força de todos os seus interlocutores.

2.8

NÍVEIS DE SERVIÇO

O nível de serviço é um parâmetro qualitativo, que retrata as condições de fluidez,
segurança e conforto em um determinado espaço ocupado, avaliando as condições e
adequações das calçadas como elemento de infraestrutura urbana feitas pelo nível de serviço,
permitindo o andar como meio de transporte.
Para o Highway Capacity Manual (HCM, 2000) o Nível de Serviço, trata-se de um
critério baseado em medidas subjetivas, que abarcam alguma imprecisão. No caso dos
pedestres, o nível de serviço mais importante é o dos passeios. O HCM estima o nível de
serviço fornecido pelos caminhos comuns para os pedestres. O método baseia-se no espaço
que o usuário tem disponível para uma caminhada sem obstruções, sendo que o nível de
serviço diminui com o aumento dos níveis de uso e interação com o usuário. O Manual
apresenta algumas recomendações relacionadas aos fatores ambientais, que contribuem para
uma análise mais concisa do nível de serviço, porém com nenhuma indicação de como medir
ou avaliar esses espaços são fornecidas.
[...] a consideração de fatores qualitativos nas avaliações de infraestrutura
para pedestres, tem como objetivo enriquecer a análise a ser feita, pois
exercem papel de grande importância na percepção dos pedestres sobre o
meio-ambiente urbano no qual circulam (ARAÚJO; BRAGA, 2000, p. 65).

Em seu estudo, Fruin (1987) sugere alguns aspectos qualitativos que podem ser
utilizados na avaliação da qualidade dos espaços para pedestres, com destaque na segurança,
seguridade, conforto, continuidade, atratividade visual e psicológica. O autor caracteriza de
forma qualitativa, cada uma dos aspetos citados acima:
a) segurança: está relacionado à possibilidade de ocorrência ou não de acidentes entre
pedestres e veículos;
b) seguridade: relacionados à fragilidade dos pedestres em relação a assaltos e
violências;
c) conforto: se refere à qualidade do piso em que se encontram os passeios, de forma a
possibilitar melhor facilidade de locomoção para os pedestres;
d) continuidade: indica a existência de trechos contínuos de calçadas com largura
suficiente para o fluxo de pedestres;
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e) atratividade: relacionado aos aspectos ambientais e estéticos ao longo do passeio.

O HCM (2000) sugere que para fluxos ininterruptos, a perda do nível de serviço das
facilidades destinadas aos pedestres, pode ser avaliada pela diminuição de caminhada, e em
termos de espaçamento, que é o inverso da densidade de calçada (m²/pedestre). A definição
dos níveis de serviço será sempre subjetiva, particularmente, no que diz respeito aos valores
dos fluxos que definem as diversas fronteiras.
Para tanto, o método adota uma escala que considera os habituais seis níveis de
serviço de A até F (Quadro 1).

Quadro 1 - Níveis de Serviço para pedestres sugeridos pelo Highway Capacity Manual (HCM,
2000).
NS2

ILUSTRAÇÃO

CRITÉRIO

DESCRIÇÃO
Elevados níveis de conforto e
sem restrições de espaço.
Ótimas condições de circulação

A

S3 > 5,6 m2/pedestres
P ≤ 16 pedestres /min./m

B

S > 3,7 – 5,6 m2/ pedestres
P > 16 – 23 pedestres /min./m

Situação de conforto e desejável
em condições normais.

C

S > 2,2 – 3,7 m2/ pedestres
P < 23 - 33 pedestres /min./m

Espaços com pontas frequentes,
mas não muito intensas

D

S > 1,4 – 2,2 m2/ pedestres
P < 33 - 49 pedestres /min./m

Grandes fluxos pedonais e onde
existem restrições de espaço.

E

S > 0,8 – 1,4 m2/ pedestres
P < 49 - 75 pedestres /min./m

Pontas muito intensas e com
possível congestionamento, mas
de curta duração

F

S ≤ 0,8 m2/ pedestres
P: muito variável

4

Péssimas
circulação

Fonte: HCM, 2000 (adaptado).

2

NS: Nível de Serviço.
S: Espaço ocupado (m²) por pedestre nas calçadas.
4
P: Velocidade do pedestre por minuto nas calçadas.
3

condições

de
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Podem-se definir esses seis níveis de serviço, sendo A uma ótima qualidade de
serviço, normalmente não justificável do ponto de vista de uma análise custo/benefício; e F
um funcionamento muito deficiente e indesejável mesmo do ponto de vista da capacidade.
Os parâmetros de referência, usados na definição das fronteiras entre níveis estão
relacionados aos níveis de capacidade, possibilidade de escolha da velocidade pretendida,
possibilidade de atravessar a corrente pedonal e o grau de conflito entre o movimento
principal e o secundário em direções opostas.
Estudo realizado por Gondim (2001) aponta que os níveis de serviço aceitáveis para o
deslocamento dos pedestres, de acordo com os critérios relacionados ao uso do solo e
hierarquia das vias são apenas A, B e C. Desta forma, para vias locais, com uso do solo tipo
residenciais e com eixo de comércio e serviços, o nível de serviço é A; para as vias coletoras e
arteriais, com uso do solo do tipo comercial, com eixo de comércio e serviços e institucional,
os níveis de serviço podem ser A, B ou C.
O Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN (2001) recomenda para os
projetos os níveis A ou B. Casos de aglomeração de pedestres em passeios podem gerar
situações de insegurança, como, por exemplo, caminhar pela pista. Em casos onde o nível de
serviço se apresenta abaixo de C, devem-se estudar alternativas para aumentar a segurança e o
conforto, como o alargamento de passeio e/ou implantação de rua de pedestres.
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3.

MARINGÁ: HISTÓRIA E CALÇADAS

“Na cidade, a poeira era insuportável, mas nos arredores era de sufocar. Os
lenços com que tentávamos enxugar os rostos suarentos ficavam manchados
de vermelho. O nosso guia notou que estávamos sentindo sufocados e disse à
guisa de consolação que não nos devíamos preocupar com a poeira, um
médico dali, muito bom por sinal, havia descoberto que a poeira de Maringá
estava impregnada de terramicida. A poeira de Maringá curava qualquer
infecção”.
John dos Passos, viajante inglês, ao descrever a cidade, em 1954.

3.1

MARINGÁ VELHO

Em meados da década de 1930, o escritório da Companhia de Terras Norte do Paraná,
situado em Londrina, negociava os lotes da região. Os compradores se dirigiam ao escritório
para adquirir as propriedades, e logo partiam para as derrubadas das árvores nativas, visando
preparar o terreno para a prática da agricultura, em especial, de plantações de café.
O primeiro lote de Maringá, de numeração 1/A foi adquirido pelo padre alemão Emílio
Clemente Scherer, que chegou ao Brasil em 1938, fugindo do nazismo. O padre Scherer é
considerado o primeiro pioneiro desbravador de Maringá. Em 1942 surgiu um pequeno núcleo
que servia de apoio aos desbravados, chamado hoje de Maringá Velho (CMNP, 1977).
A formação dessa região obedeceu a um planejamento criado por Aristides Souza
Mello, diretor da Companhia de Terras Norte do Paraná, tendo início com um pequeno
povoado formado por seis quadras com estabelecimentos para atendimento às necessidades da
população que, naquele momento, contribuíam para o desenvolvimento da região.
Segundo a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP, 1977), nessa época,
as condições oferecidas para os habitantes da região eram precárias. Na parte de transporte
eram utilizados cavalos e veículos de tração animal, com iluminação à base de lampiões a
querosene; a água vinha do fundo dos poços; os sanitários eram casinhas fora de casa,
instaladas sobre fossas comuns. Contudo, mesmo frente a tudo isso, a população que ali
habitava, mantinha o espírito festeiro e alegre.
A maioria dos migrantes que chegava à região, vinha do estado de São Paulo e Minas
Gerais, com o interesse de fazer morada, por conta do que vinha sendo dito a respeito da
abertura e desbravamento de Maringá. Essa repercussão soou pelo país todo, trazendo muitos
habitantes para o local, principalmente, a partir de 1947, quando foi aberto o loteamento
Maringá Novo, muito embora, permanecessem morando no Maringá Velho.
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Segundo Luz (1997), Maringá começou como “cidade fantasma” nome que evocava
precárias casas de madeira, que não abrigavam ninguém, erguidas para que os contratos de
compra, que previam edificações a curto espaço de tempo, não fossem feridos. Porém, por
detrás da imagem fantasmagórica havia negócios em franco andamento. Ainda, segundo Luz
(1997), os dados levantados indicam que, de 1938 a 1942, a Companhia de Terras Norte do
Paraná, efetuou 496 transações imobiliárias, representando 12,2% das propriedades rurais da
área que posteriormente corresponderia ao Município de Maringá.

3.2

MARINGÁ, CIDADE PLANEJADA

“Pretendi criar uma cidade muito moderna, em que o traçado das ruas não

seguisse o xadrez, que é o que os portugueses nos ensinaram. Segui o
processo moderno que era de acompanhar o terreno o máximo possível e
uma cidade já pré-traçada, por zoneamento estudado, com parques, seus
lugares de lazer, seus verdes todos caracterizados”.
Entrevista de Jorge Macedo à Secretaria de Educação e Cultura de Maringá,
1972.

O sítio urbano da cidade, com topografia plana e vertente suavemente inclinada,
assentou-se sobre o plano espigão divisor de águas entre as bacias dos rios Ivaí, ao Sul, e
Pirapó, ao Norte, em torno da intercepção das coordenadas geográficas de 23º e 25’ de
latitude Sul e 51º e 57’ de longitude Oeste (Figura 12) (CMNP, 1977).

açu

Figura 12 - Localização do município de Maringá no Estado do Paraná e seus limites.
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Maringá foi implantada em 1947, a partir do esquema de colonização sistemática e
urbanização, deliberada em meio a um empreendimento de especulação fundiária iniciado
pela companhia britânica Companhia de Terras Norte do Paraná. Seu traçado obedeceu alguns
aspectos peculiares ao urbanismo inglês. Em relação ao desenho urbano, pode-se observar
influências dos princípios formais criados por Unwin e Parker para a primeira cidade jardim
inglesa. O traçado diverso mesclava ortogonalidade na área central e plana da cidade e
irregularidade das quadras e lotes regidos pelo relevo local (REGO, 2009).
Essa diversidade propiciou a conformação estética, fazendo com que o contexto
natural do sítio fosse respeitado. A forma urbana inicial de Maringá está baseada na ferrovia.
Esse elemento estruturou tanto a formação do conjunto das cidades, quanto à ocupação do
Norte do Paraná, até então não urbanizado, por propiciar o escoamento da produção agrícola
dos lotes rurais que foram vendidos para alavancar a colonização.
A arquitetura moderna é a busca de um novo modelo de cidade, alternativo
ao tradicional, e começa quando os ‘artistas’ e os ‘técnicos’ - chamados a
colaborar com a gestão da cidade pós-liberal - se tornam capazes de propor
um novo método de trabalho, libertados das anteriores divisões
institucionais. Os artistas, encarregados de apresentar e corrigir a imagem da
cidade pós-liberal são os primeiros a reagir contra a feiúra: criticam o
cenário que vêem à sua volta, e começam a atacar os mecanismos que o
produzem (BENEVOLO, 2003, p. 581).

Atualmente, Maringá conta com uma população 357.077 habitantes, segundo dados do
IBGE (2010), podendo ser considerado um grande pólo econômico, em virtude da expansão
urbanística ocorrida ao longo dos últimos anos. Deve-se considerar, também, a importante
função exercida pelo traçado de crescimento, que foi idealizado, especificamente, para região,
a fim de atender a topografia e peculiaridades locais, prevendo zonas distintas para cada
função social e urbana que uma cidade em desenvolvimento precisa ter.

3.3

HISTÓRICO DAS CALÇADAS DE MARINGÁ

3.3.1 Décadas de 1930, 1940 e 1950

Durante a década de 1930, os britânicos da Paraná Plantation fizeram uma campanha
maciça por toda a Europa, com o intuito de divulgar o projeto imobiliário, que consistia em
módulos rurais de 5 a 100 ha e prometia “as terras mais férteis do mundo e um clima
adequado à todas as raças”.
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No final dos anos 1930, começaram a surgir as primeiras construções, utilizando
madeira extraída da mata do lugar que, no futuro, tornou-se a região de Maringá. Na década
de 1940, surgem os primeiros povoados. O local já contava com um planejamento criado por
Aristides Souza Mello, diretor da Companhia de Terras Norte do Paraná. Este período
também foi marcado pelo início do desmatamento, pela demarcação das primeiras ruas e pelo
surgimento dos primeiro vestígios de uma urbanização que começava a ter início naquele
momento (CMNP, 1977).
Na época, havia uma "picada" - caminho aberto na mata a golpes de facão - que ligava
a região onde hoje é centro da cidade até o Maringá Velho. O traçado da picada acabou
servindo de referência para a construção da Avenida Brasil (Figura 13).

Figura 13 - Vista Parcial da Avenida Brasil, região do Maringá Novo, 1946.

.
Fonte: Acervo Museu da Bacia do Paraná, 2013.

Segundo a CMNP (1977), na década de 1940, o comércio começou a se estabelecer na
região do Maringá Velho. Os moradores deslocavam-se de suas residências para fazer
compras nesta região e, geralmente, o meio de transporte que eles utilizavam era a bicicleta ou
a pé.
A circulação era feita pelas futuras avenidas (Figura 14), que estavam começando a
tomar forma. O surgimento desta infraestrutura urbana começou a ter seus primeiros
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aparecimentos a partir do momento em que foi surgindo o Maringá Novo, já fazendo parte do
plano urbanístico com suas dimensões pré-estabelecidas.

Figura 14 – Avenida Brasil, ligação entre o Maringá Velho e o Maringá Novo, 1948.

Fonte: Acervo Museu da Bacia do Paraná, 2013.

A década de 1950, também ficou marcada pela fundação de instituições importantes
em Maringá, como, por exemplo, a Associação Comercial e Industrial de Maringá – ACIM.
Segundo Cordovil (2010), no plano inicial de Maringá, verifica-se que o estudo do sítio foi
considerado, na medida em que se observa o traçado das vias acompanhando as curvas de
nível, adequando-se ao relevo por meio de curvaturas. As vias dos eixos principais ocupam os
terrenos mais planos e altos, adaptando-se ao relevo e utilizando-se do traçado geométrico.
Maringá foi elevada à categoria de Município em 14 de fevereiro de 1951, e à categoria de
Comarca em 9 de março de 1954.
Segundo Maróstica (2004), um grande marco da década de 1950 foi a instituição de
um Código de Obras e Posturas para o município, a Lei nº 34/59 de 31/10/1959, na
administração do prefeito João Paulino Vieira Filho. Este código previa diversas leis que
ordenavam o crescimento da cidade, inclusive destinando parágrafos e secções às calçadas e
passeios (Figura 15).

50
Figura 15 - Implantação da pavimentação e calçadas da Av. Duque de Caxias, em Maringá –
PR, 1952.

Fonte: Acervo Museu da Bacia do Paraná, 2013.

Essas leis impunham diretrizes que, quando não cumpridas, estavam sujeitas a
aplicação de multa, a saber:
a) construção e reconstrução dos passeios eram obrigatórias e de responsabilidade dos
proprietários dos imóveis;
b) a construção de passeios não era exigível nos logradouros desprovidos de meio fio;
c) não era permitida a construção de passeios com superfícies inteiramente lisas;
d) era obrigação de o proprietário manter as calçadas em bom estado de conservação;
e) quando abertas as calçadas para a passagem de galerias ou equipamentos a mesma
devia ser reparada de maneira que não resultassem remendos aparentes, sendo tal
reparo obrigação do responsável pelas escavações;
f) quando o passeio fosse danificado pela arborização as expensas eram do município.

Além de leis que regulamentavam a pavimentação e manutenção das calçadas,
também foram instituídas regras de uso e ocupação desses espaços. Eram previstas regras para
varredura, lavagem do passeio, ocupação por vitrines e exposição de mercadorias, utilização
de mesas, letreiros e luminosos, colocação de anúncios, placas, cartazes, painéis, avisos, a
localização e especificação dos materiais empregados em bancas de revistas, a arborização, a
disposição de tapumes e toldos, a permanência de vendedores ambulantes dentre outros.
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3.3.2 Décadas de 1960, 1970 e 1980

No ano de 1960, a população total de Maringá-PR era de 104.231 habitantes, com um
aumento de 65.643 (170%); sendo que 40.322 (554%) desses foram para a zona urbana, como
resultado das ações da CMNP, que incentivou intensas imigrações para a “terra prometida”,
nome dado à cidade de Maringá – importante recém criado núcleo urbano do Norte do Paraná
- pelas oportunidades de estabelecimentos e empregos na área urbana (TEODORO, 2008).
A primeira legislação urbanística, na forma de Código de Posturas e Obras, a Lei
no34/59, constituiu-se em importante indicação para a expansão urbana que se verificou a
partir da década de 1960. A Lei estimulou mudanças tanto nos usos quanto nos índices
urbanísticos, o que refletiu diretamente na conformação da paisagem urbana (Figura 16).
A lei também orientou para anexação indiscriminada de novos loteamentos nos limites
da cidade, ou seja, para além do perímetro urbano, embora ainda existissem inúmeros espaços
vazios no plano inicial (CORDOVIL, 2008).

Figura 16 - Vista aérea das avenidas Brasil, Getúlio Vargas e Duque de Caxias da cidade de
Maringá - PR.

Fonte: Acervo Museu da Bacia do Paraná (adaptado), 2013.

Porém, estes novos loteamentos não tinham nenhuma proposta urbanística para
implantação de novos espaços (Figura 17), sem contar que nem ao menos apresentavam as
infraestruturas básicas como calçadas, água, esgoto e pavimentação.
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Figura 17 - Av. São Paulo na década de 1970. A área destacada em verde é atualmente o
Novo Centro na cidade de Maringá – PR.

Fonte: Acervo Museu da Bacia do Paraná (adaptado), 2013.

Segundo Maróstica (2004), com o passar dos anos, as adequações de equipamentos e
infraestrutura se fizeram necessárias, e a primeira grande interferência sobre as calçadas foi a
abertura das mesmas para a passagem da rede de esgoto sanitário. Em decorrência disso, em
1977, iniciou-se o processo de reconstrução das calçadas danificadas, trabalho efetuado nas
Zonas 1, 2, 7; e parte da Zona 4, num total de 19 mil metros quadrados; bem como o
asfaltamento de grande parte da cidade nas Zonas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 23, Avenida Colombo
e Carlos Borges totalizando 108.513,35 metros quadrados de asfalto.
É possível observar que a densidade populacional já havia aumentado, e com ela
surgiu a implantação de edificações e comércios nas grandes e principais avenidas, já
asfaltadas e calçadas (Figura 18), com grandes avenidas, marcadas por largos canteiros e uma
vegetação marcante.
Com a grande expansão demográfica vivida em Maringá na década de 1980, saltando
de 168 mil para 240 mil habitantes, a área da construção civil também se expandiu, obtendo
grande aceleração, principalmente, com a construção de inúmeros prédios residenciais. Nesse
mesmo período, o mercado imobiliário maringaense ganhou força, o que é uma realidade até
nos dias de hoje.
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Figura 18 - Av. Getúlio Vargas, um dos mais amplos canteiros da cidade de Maringá - PR,
1975.

Fonte: www.maringa.com, 2013.

A iluminação local era insuficiente, pois como havia muitas árvores plantadas, a
incidência de luz sobre as calçadas era impedida pela copas das árvores. Segundo Maróstica
(2004), em 1986, iniciou-se a primeira reivindicação por parte dos comerciantes junto à
Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL, para intercalar a iluminação pública no
centro, com luzes abaixo de três metros, ou seja, abaixo das copas das árvores.
Em termos de calçadas, pode-se avaliar que o acelerado processo de urbanização,
proporcionou muitos benefícios. Contudo, permitiu que os interesses econômicos e a falta de
consciência ambiental nas decisões morfológicas urbanas, causassem diversos problemas,
dentre os quais está o uso inapropriado dos espaços urbanos.
Houve uma diversidade nas formas de ocupação das calçadas na área central de
Maringá, causada por diferentes funções adquiridas dentro da lógica capitalista de
organização do espaço urbano ao longo do tempo. As atividades de comércios ambulantes
tomaram conta das principais calçadas da cidade.
Nesta época da década de 1980, grande parte das calçadas da cidade já havia sido
pavimentada, mas ainda existiam alguns problemas relacionados à fiscalização e manutenção
destes espaços. De acordo com a Lei municipal nº 1734/83 “quando os passeios se acharem
em mau estado, a prefeitura intimará os proprietários a consertá-los”. Entretanto, a maioria
descumpria ou ignorava qualquer medida paliativa de manutenção. Desta forma, ainda hoje há
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situações em que as calçadas se encontram degradadas, por falta de consciência da própria
população e dos usuários.
3.3.3 Década de 1990 a 2000

A partir de 1990 até 2000, ocorreu um aumento contínuo da população total e urbana e
diminuição da rural, consequência de sua dita polarização e modernização do campo. Neste
período, foi possível notar algumas mudanças na área urbana da cidade, à medida que a mãode-obra vinda do campo era absorvida pelas incorporadoras que utilizavam parte deste serviço
para aumentar as obras de infraestrutura urbana e saneamento básico e às construções de
conjuntos residenciais.
Em vista dos problemas apresentados nas décadas anteriores, os anos seguintes,
corresponderam à organização do espaço urbano, adequação dos problemas causados pela
modernização e consolidação da construção das calçadas, permitindo o uso e a acessibilidade.
Em 1993, foi aprovado pela Câmara Municipal, um projeto de lei que visava à
substituição da rede elétrica convencional, por rede elétrica compacta, com o objetivo de
reduzir em 90% a incidência de interrupções de energia e evitar os danos causados à
arborização urbana.
Maringá foi uma das primeiras cidades a adotar o sistema de iluminação rebaixada,
para diminuir os problemas de iluminação pública da cidade e reduzir os índices de violência
noturnos. Já que, anteriormente a esta medida, as copas das árvores impediam a iluminação
das calçadas, ruas e avenidas.
Nesse período, da década de 1990, mesmo em busca de novas soluções para os
problemas encontrados, alguns ainda estavam difíceis de serem resolvidos. A má conservação
das calçadas de Maringá, principalmente, na região central, prejudicava a imagem da cidade,
colocando em risco o fluxo dos pedestres que por ali circulavam, aumentando as chances de
ocorrência de acidentes.
Outro problema que atingia a região era o afloramento das raízes das árvores que
gerava a destruição do passeio, dificultando a passagem de pedestres, não permitindo
quaisquer níveis de acessibilidade, problema este que ainda persiste em alguns pontos da
cidade.
Como a cidade estava em pleno crescimento nesse período, o número de construções
aumentou significativamente e, com ela, alguns problemas relacionados ao uso das calçadas.
Com a intensificação de construções, os tapumes de cada obra a ser construída, invadiam
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parte das calçadas, dificultando a circulação e tomando por completo o espaço do pedestre
que era obrigado a desviar e caminhar pelas ruas, aumentando em grandes chances o número
de acidentes, entre pedestres e automóveis.
Como não havia nenhum tipo de padronização relacionado ao tipo de pavimentação
das calçadas, os pedestres tinham a sua livre circulação colocada em risco a todo o momento.
Alguns instalavam pisos cerâmicos, outros, pedras naturais (mármores, granitos etc.),
deixando o espaço sem qualquer segurança e quando molhados, tornavam-se escorregadios.
Segundo Maróstica (2004), mudanças representativas também foram feitas neste
decênio para a adequação das calçadas em benefício das pessoas com deficiência física. As
rampas foram implantadas em sua maioria na área central do município, promovendo uma
grande repercussão, projetando a cidade nacionalmente, como exemplo, na preocupação com
esses cidadãos, chegando ao ano de 1995 a contar com um total de 340 rampas junto às
calçadas.
No início da década de 2000, ainda era possível observar que alguns problemas
relacionados ao mau uso das calçadas persistiam, sobretudo, a utilização indisciplinada das
mesmas por parte dos comerciantes locais. Ainda, sobre as calçadas, nesta década foi
instituída a Lei complementar 335/99, que exigiu a obediência a normas importantes a
respeito do uso e pavimentação destas. Conforme o Inciso V “nas esquinas deverá ser
executado rebaixo do meio-fio para cadeiras de rodas” (LC 335/99, Art. 105, p. 24).
Nesse período, observou-se uma maior exigência e incentivo à população, através de
campanha promovida pela prefeitura do município, no cumprimento da lei complementar
335/99, em seu art. 105, estabelecendo a construção de calçadas ecológicas, mudando o perfil
dos passeios nas áreas residenciais. Tal determinação exigiu uma faixa com largura de 0,60 m,
junto ao meio fio, uma faixa pavimentada, com largura de 1,50 m junto ao alinhamento
predial e uma faixa intermediária a ambas, contendo vegetação rasteira, destinada à
permeabilidade do solo, abrangendo eixos da arborização pública. É importante ressaltar que
a construção de calçadas obedecendo às medidas anteriormente determinadas é valida
somente para as zonas residências, não sendo aplicada em toda malha urbana. Nas áreas
comercias e Zonas Centrais da cidade, as calçadas não possuem faixas de permeabilidade,
mas há a necessidade da existência de uma área ao redor das árvores, destinada à infiltração
de água, conforme estabelecido pela Lei Complementar 666/2007 da Prefeitura Municipal de
Maringá.
Cada imóvel tem permissão para apenas um rebaixamento na calçada para o acesso de
veículos, sendo passível de multa qualquer desobediência à regra. Muitos comerciantes da
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cidade, proprietários de clínicas particulares e de residências, costumam infringir a lei
municipal, no que diz respeito ao rebaixamento de vias, utilizando mais espaço do que o
permitido para tal acesso. É comum encontrar nas ruas, calçadas rebaixadas que ocupam toda
a frente da propriedade, evitando o estacionamento de veículos no local, fazendo com que os
motoristas acabem multados por estacionarem em lugares proibidos.
A década em questão, de 1990 a 2000, reflete a falta de conscientização da população
em reivindicar o seu espaço para transitar, permitindo que as calçadas se constituam em uma
extensão aos estabelecimentos comerciais, a invasão de automóveis estacionados sobre as
calçadas, acentuando e diminuindo o espaço de circulação do pedestre, prejudicando o
conforto e a qualidade desses espaços.
Com base no levantamento de informações por intermédio da revisão bibliográfica, da
revisão histórica das calçadas de Maringá-PR e de observações das situações adversas
encontradas, é possível definir e caracterizar as principais variáveis que interferem na
avaliação da qualidade dos espaços de circulação urbana – calçadas, fazer a análise técnica de
cada uma delas, segundo seus respectivos aspectos e compreender melhor a respeito destes
espaços urbanos utilizadas pelos pedestres e por pessoas portadoras de deficiências em geral.
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4.

VARIÁVEIS DE CONFORTO, SEGURANÇA E DO AMBIENTE

Quando se pensa em avaliar uma infraestrutura urbana, com a finalidade de atender às
necessidades dos usuários com deficiência física e dos pedestres em geral, o ponto de
qualidade é um dos itens mais relevantes, segundo os aspectos de conforto, segurança e do
ambiente.
O Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro faz uma distinção entre calçada e passeio:
Calçada: parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não
destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e,
quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação
e outros fins.
Passeio: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso,
separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências,
destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de
ciclistas (CTB, 1997, p. 1-3).

Mesmo com as distinções dos espaços, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os
pedestres ainda encontram obstáculos que impedem a fluidez do seu trajeto, como calçadas
quebradas, raízes de árvores superficiais, desníveis, rampas e mobiliários urbanos com má
locação. Ainda, há alguns outros problemas relacionados às travessias de pedestres, que,
comumente, são interrompidas pelo fluxo de veículos e que nem sempre oferecem sinalização
adequada e com níveis de segurança propícios para travessias.
Segundo McMillen (1999), as dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência
física em seus deslocamentos ao longo das calçadas estão relacionadas a características físicas
de uma superfície, como dimensões, nivelamento e estrutura. Além disso, aspectos do
ambiente, como a arborização e a estética do ambiente podem contribuir para o aumento ou
diminuição da qualidade dos deslocamentos para esses usuários.
Tomando como partida os conceitos de ambiente ideal definidos anteriormente
segundo Ferreira e Sanches (2001), foram escolhidas 5 (cinco) variáveis para serem utilizadas
na caracterização do espaço urbano e análise da infraestrutura das calçadas, segundo os
aspectos de conforto, segurança e do ambiente, respectivamente. Estas variáveis foram
definidas tomando como referência o trabalho de Keppe Junior (2007), em que o autor busca
avaliar o nível de serviço dos espaços públicos destinados aos portadores de deficiência
(calçadas e travessias) através de um índice que considere os parâmetros de maior importância
sob o ponto de visto dos usuários de cadeira de rodas. O índice é definido através da
identificação e ordenação das variáveis, que foram utilizadas como base para a avaliação dos
espaços de circulacação urbana – calçadas de Maringá-PR, relacionadas aos aspectos de
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conforto, segurança e ambiente e aplicadas nas calçadas de Maringá - PR, conforme os
cenários encontrados na região estudada. Os quadros 2,3 e 4, respectivamente, mostram as
variáveis escolhidas e suas representações no ambiente urbano em que estão inseridas.

Quadro 2 - Variáveis de caracterização física e ambiental da infraestrutura das calçadas,
segundo aspectos de conforto.
VARIÁVEIS DE CONFORTO
REPRESENTAÇÃO
Largura livre disponível para circulação dos
Largura da calçada
usuários
Estado de conservação da superfície da
Condição e manutenção do piso da calçada
calçada
Variação dos desníveis transversais da
Inclinação transversal da calçada
calçada
Inclinação longitudinal
Variação do perfil longitudinal da calçada
Características do material de revestimento
Condições de rugosidade e aderência.
das calçadas
Fonte: Keppe Junior, 2007 (adaptado).

Quadro 3 - Variáveis de caracterização física e ambiental da infraestrutura das travessias de
ruas, segundo aspectos de segurança.
VARIÁVEIS DE SEGURANÇA
REPRESENTAÇÃO
Equipamentos, sinalizações e facilidades
Sinalização e rampas
oferecidas aos usuários
Fluxo de veículos na intersecção
Representa a percepção do volume de veículos
Estado de conservação da superfície da
Condição e manutenção do piso da rua
rua
Visão da aproximação dos veículos na
Alcance da visão dos pedestres nos diversos
travessia
sentidos durante a travessia
Condição do pedestre em entender a
Percepção da aproximação de veículos complexidade dos movimentos permitidos pelos
veículos na travessia.
Fonte: Keppe Junior, 2007 (adaptado).

Quadro 4 - Variáveis de caracterização física e ambiental da infraestrutura das calçadas,
segundo aspectos do ambiente.
VARIÁVEIS DO AMBIENTE
REPRESENTAÇÃO
Verificação da existência de árvores adequadas
Arborização
nas calçadas para possibilitar sombra e frescor.
Atratividade estética da calçada para agradar o
Estética do ambiente
deslocamento
Localização da calçada
Região da malha urbana em que está inserida
Estabelece o grau de iluminação da calçada
Iluminação da calçada
durante o período noturno
Distância que o pedestre consegue enxergar sem
Visão em profundidade
nenhuma obstrução.
Fonte: Keppe Junior, 2007 (adaptado).
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4.1

CARACTERÍSTICAS QUE INTERFEREM NA QUALIDADE DAS CALÇADAS

Para avaliar a qualidade das calçadas pertencentes à área selecionada, foi feito um
levantamento de forma a caracterizar conceitos a respeito dos fatores que interferem na
avaliação dos espaços de circulação urbana – calçadas. Estes conceitos são definidos com
base na identificação e ordenação das variáveis, segundo os aspectos de conforto, segurança e
ambiente.

4.1.1 Largura das calçadas

Tomando como referência para a pesquisa a NBR 9050/04, que diz respeito ao
dimensionamento mínimo dos espaços, ela estabelece as larguras mínimas recomendáveis
para uma calçada a partir do espaço ocupado fisicamente pelos pedestres (Tabela 2). Observase que a seção mínima proposta para uma calçada é de 1,50 m, para a passagem de apenas um
pedestre. A partir de dois pedestres, a largura mínima recomendada é de 2,25 m.

Tabela 2 - Dimensões e configurações das calçadas de pedestres.
Número de pedestres em passagem
simultânea
1 pedestre
2 pedestres
Encontro de 3 pedestres

Medida
base
0,75m
1,50m
2,25m

Largura de calçada mínima
recomendável
1,50m
2,25m
≥ 2,25m

Fonte: NBR 9050/04 (adaptado).

Para o dimensionamento da infraestrutura das calçadas para pessoas com deficiência
física e/ou dificuldade de locomoção, é preciso considerar as faixas de circulação livres de
obstáculos e prever áreas de rotação e aproximação, possibilitando, assim, a livre circulação e
a total utilização do espaço disponível das calçadas (SEHAB/CPA, 2002). Este
dimensionamento de infraestrutura deve atender às seguintes dimensões: de 0,95 m à 1,20 m
para a circulação de um pedestre com dificuldade de locomoção utilizando-se de muletas; e
0,80 m para a livre circulação de um pedestre em cadeira de rodas.
Segundo a NBR 9050/04, são feitas algumas recomendações com relação às
dimensões mínimas de largura em espaços de circulação para pedestres portadores de
deficiência física. As recomendações para deslocamento em linha reta seguem as seguintes
normativas:
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a) largura mínima de 0,80 m para a transposição de uma cadeira de rodas por portas e
obstáculos fixos;
b) largura de 1,20 m para a circulação de uma pessoa e uma cadeira de rodas;
c) largura de 1,50 m para a circulação de duas cadeiras de rodas.

4.1.2 Estado de conservação da superfície das calçadas

Frequentemente encontram-se situações adversas em relação ao estado de conservação
das calçadas, que vão desde a deterioração devido ao uso e invasões do tráfego, até ações dos
agentes naturais e ambientais. Sendo assim, é cada vez mais difícil garantir a manutenção das
calçadas em níveis suficientes para promover a acessibilidade e circulação livre de qualquer
barreira ou obstáculo, com garantia de conforto e segurança (Figura 19).
Um dos casos mais encontrados nas ruas é a ação de agentes ambientais, causada pelo
crescimento de raízes de árvores, que comumente são plantadas inadequadamente nas
calçadas, originando transtornos e obstáculos aos pedestres (Figura 20).

Figura 19 – Calçadas sem pavimento.

Figura 20- Deterioração causada por
afloramento de raízes.

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.

4.1.3 Inclinação longitudinal e transversal das calçadas

Os passeios devem ter superfície regular firme, estável e antiderrapante sob qualquer
condição, com revestimento que não provoque trepidação em dispositivos com rodas. A
inclinação longitudinal das calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres deve sempre
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acompanhar a inclinação das vias lindeiras, sendo recomendada que a inclinação longitudinal
das áreas de circulação exclusivas de pedestres tenha, no máximo, 8,33% (1:12) (NBR
9050/04).
A inclinação transversal da superfície deve ser de até 2% (dois por cento) para pisos
internos; e 3% (três por cento) para pisos externos (NBR 9050/04).
Ainda, segundo a NBR 9050/04, as inclinações superiores a 5% (cinco por cento) são
consideradas rampas e devem conter segmentos de rampas e patamares. Para inclinações entre
6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de descanso nos patamares, a cada 50,00 m de
percurso. Estas inclinações podem ser verificadas a partir das medições da largura e atlura do
espaço de circulação urbana – calçadas em relação ao meio-fio, para que se possa encontrar o
valor das inclinações. Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares com as
seguintes características:
a) dimensão longitudinal mínima de 1,20 m sendo recomendável 1,50 m;
b) locais de mudanças de direção devem ter dimensões iguais à largura da rampa.

4.1.4 Características do material utilizado para revestimento das calçadas

A inexistência de uma legislação que regulamente a adoção de medidas
uniformizadoras para pisos das calçadas, aliada à falta de fiscalização em relação à
conservação, é responsável pelas condições precárias de circulação daqueles que utilizam
cadeira de rodas ou muletas.
O piso das calçadas deve ser o mais regular possível, evitando os lisos, por serem
escorregadios, como também os irregulares, por favorecer a trepidação das cadeiras de rodas.
Recomenda-se que a calçada seja composta por três faixas (Figura 21), com as
seguintes características (NBR 9050/04):
a) faixa de Serviço: localizada em posição adjacente ao meio-fio, com qualquer tipo
de revestimento;
b) faixa Livre ou Passeio: superfície regular, firme, contínua, sem desníveis e piso
antiderrapante, sob qualquer condição, livre de qualquer interferência ou barreira
arquitetônica ao nível ou acima do solo, inclinação longitudinal acompanhando o
greide da via e destacada visualmente por meio de cores ou materiais em relação às
outras faixas da calçada;
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c) faixa de acesso a lotes e projeções: localizada entre o passeio e o limite de lotes ou
projeções. Sem nenhuma recomendação especifica (SEHAB/CPA, 2002).

Figura 21 - Faixas recomendadas em calçadas.

Fonte: NBR 9050/04 (adaptado).

Recomenda-se evitar a utilização de padronagem na superfície do piso, que possa
causar sensação de insegurança, como estampas (Figura 22), que pelo contraste de cores
possam causar a impressão de tridimensionalidade (NBR 9050/04).
Figura 22 - Estampa não recomendada e estampa recomendada – piso tátil direcional.

Fonte: NBR 9050/04 (adaptado).

O desenho do relevo varia de acordo com a sua função. As regras de dimensionamento
e uso dos pisos táteis estão na NBR 9050/2004. Nesta norma, são apresentados dois tipos de
piso tátil: o direcional e o alerta.
Funções dos pisos táteis:
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a) Identificar perigos potenciais e mudanças de nível;
b) Conduzir caminho seguro;
c) Identificar mudança de rota;
d) Identificar presença de atividade positiva ou de informação.
4.1.5 Sinalização e Rampas

A sinalização tátil no piso pode ser do tipo de alerta ou direcional. Ambas devem ter
cor contrastante com a do piso adjacente e podem ser sobrepostas ou integradas ao piso
existente (Figura 23).

Figura 23 - Sinalização tátil.

Fonte: NBR 9050/04 (adaptado).

Segundo a NBR 9050/04, o piso tátil de alerta em calçadas deve ser implantado,
perpendicularmente, no sentido de deslocamento nas situações:
a) no início e término de escadas e rampas;
b) junto a desníveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, abrigos de
ônibus, passarelas, vãos, entre outros;
c) ao longo de toda a extensão onde houver risco de queda, a uma distância da borda
de, no mínimo, 0,50 m;
d) no rebaixamento de calçada para travessia da pista de rolamento;
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e) nas calçadas, em obstáculos suspensos que tenham o volume maior na parte
superior do que na base, sendo que a superfície a ser sinalizada deve exceder;
f) em mobiliário urbano localizado na calçada.

Com relação às rampas para acesso de veículos, estas não podem ocupar toda a largura
da calçada, impedindo o percurso seguro, devendo, pois, ocupar no máximo 60 cm da largura
do passeio, na seção transversal (Figura 24).
Figura 24 - Rampas de acesso de veículos.

Fonte: Prefeitura Municipal de Serra, 2008.

Quando a largura for inferior a 1,80 m, toda a calçada deverá ser rebaixada; a rampa
deverá ser sinalizada com piso de alerta tátil direcional (tipo ranhurado); todo o espaço de
acesso ao veículo deverá ser sinalizado com podotátil (tipo pastilhado) (NBR 9050/04).
A NBR 9050 de 1985 recomenda que as rampas de acesso às calçadas tenham
declividade máxima de 8,33%; largura mínima de 1,50 m; e espaço livre de 1,00 m no
patamar de chegada, permitindo as manobras. Embora permita declividades de até 12,5%,
estas devem ser utilizadas apenas quando não for possível uma solução com declividades
menores.
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A NBR 9050 de 1994 apresentou algumas alterações em detrimento do conforto do
usuário (Figura 25). A largura mínima da rampa passou a ser de 1,20 m; o espaço no patamar
de chegada é de 0,80 m; a declividade máxima permitida passou a ser de 12,5%, sem
nenhuma restrição, a não ser a altura máxima de meio-fio, de 0, 183 m.

Figura 25 – Dimensionamento para a implantação de rampas de acesso de veículos.

Fonte: Prefeitura Municipal de Serra, 2008.

A declividade recomendada varia de 5% a 6%, sendo admitida uma inclinação
máxima de 8,33% (1:12); somente nos casos em que, por problemas de restrição física, não
for possível a utilização da primeira (NBR 9050/04).

4.1.6 Fluxo de veículos na intersecção

A intensidade do fluxo de veículos na rua pode inibir a circulação das pessoas
portadoras de deficiência, gerando insegurança e desconforto, criando um efeito cerca, no
qual a rua é quase uma barreira impenetrável. Para proporcionar a circulação segura a esses
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usuários, a presença de dispositivos de sinalização ou canalização é necessária e dependerá
das características físicas e de tráfego da via.
Segundo Orlandi (2003), em vias locais, onde o volume de veículos é baixo, deverá
ser adotado o rebaixamento das guias das calçadas, acompanhado de pintura de faixa de
travessia e sinalização vertical ao motorista e, em casos especiais, quando houver a
necessidade de orientar o portador de deficiência acera da localização das facilidades de
travessia, deverá ser utilizada a sinalização vertical especifica de orientação ao portador de
deficiência.
Em vias coletoras, onde o tráfego de veículos é mais intenso, deverão ser adotadas
todas as medidas e dispositivos de sinalização utilizados na via local e os semáforos existentes
devem ter programação que proporciona as pessoas portadoras de deficiências tempo
suficiente para travessias segura.
Nas vias arteriais, onde o perigo de travessia é maior, devido ao alto volume de
veículos e à alta velocidade desenvolvida, deverão ser adotados todos os dispositivos e
medidas utilizados nas vias locais e coletoras, além de pré-sinalização de advertência que
identifique com antecedência o local adequado de travessia e informe ao motorista sobre a
presença desses usuários (ORLANDI, 2003).

4.1.7 Estado de conservação da superfície da rua

Para Lamas (1993, p. 98):
A rua, considerada de fato como estruturadora do traçado, corresponde a um
dos elementos mais claramente identificáveis tanto na forma de uma cidade
como no gesto de projetar. Assenta num suporte geográfico preexistente,
regula a disposição dos edifícios e quarteirões, ligas os vários espaços e
partes da cidade, e confunde-se com o gesto criador.

As ruas, no seu conjunto, são espaços públicos onde se realiza a vida urbana. Nesse
sentido, a rua, historicamente e em diversas civilizações, sempre assumiu um importante
papel no cotidiano das pessoas.
Tornar o espaço público acessível é eliminar obstáculos físicos, naturais ou de
comunicação que existem, impedem e/ou dificultam a livre circulação das pessoas ao longo
das calçadas, dos equipamentos e mobiliários urbanos, nos edifícios e nas várias modalidades
de transporte público.
Para a acessibilidade total em uma circulação urbana, é imprescindível a existência de
condições adequadas nas calçadas e na conservação da superfície das ruas. Essas condições
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devem garantir as pessoas que realizam este tipo de viagem, encontrem ruas livres de
barreiras e obstáculos, dotadas de rampas de acesso às calçadas que garantam condições de
segurança e conforto (FERREIRA; SANCHES, 2001).
Segundo a Prefeitura Municipal de Maringá (2012), para manter a conservação e
manutenção das ruas e avenidas da cidade, um setor da Prefeitura foi destinado a estes
serviços. Este setor é o de Pavimentação e Obras da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos, que dentre as suas diversas atribuições encontram-se:
a) conservação e melhoria da pavimentação dos logradouros públicos, incluindo os
serviços tapa-buracos, recapeamento de pavimentos asfálticos e recomposição de
pavimentos em concreto, paralelepípedos, pedras portuguesas e intertravados;
b) fabricação de misturas asfálticas para utilização no serviço de manutenção de
logradouros;
c) limpeza de caixas de ralo, ramais, caixas de areia, poços de visita, canaletas e
galerias de águas pluviais;
d) conservação e manutenção de calçadas, meio fios, ciclovias, escadarias, canais,
valas, valões a céu aberto;
e) pintura de faixas nas ruas (sinalização horizontal);
f) limpeza de logradouros.

A rua ainda consegue se manter apresentando um caráter permanente resistindo às
transformações e adequando-se às necessidades do crescimento das cidades. Para tanto, é
preciso se adequar às modificações e oferecer sempre bons estados de conservação da
superfície das ruas, já que segundo Rossi (1995, p. 38) “a cidade nasce num determinado
lugar, mas é a rua que a mantém viva”.

4.1.8 Visão da aproximação dos veículos na travessia e Percepção de aproximação de
veículos

A visão é um dos fatores mais influentes no que se refere às condições físicas dos
pedestres e motoristas, pois através dela se iniciará o processo de leitura e compreensão que
resulta com a reação dos indivíduos aos estímulos externos envolventes.
A informação visual recebida das mensagens e dispositivos implantados deve ser clara
e exata, para a tomada de decisões dos usuários do sistema. Durante o período noturno, a
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visualização das mensagens e dos dispositivos implantados deve continuar a oferecer a
mesma clareza de compreensão e identificação (MELLO, 2008).
Alguns fatos que apresentam sua eficácia comprometida na ausência de iluminação
natural, e que não são presenciados com freqüência fora do período noturno, como, por
exemplo, a visualização de faixas de pedestres e o ofuscamento dos faróis dos veículos em
sentido contrário nas vias de mão dupla, devem ser analisados e levados em consideração no
planejamento viário.
Nestes casos algumas medidas complementares poderão amenizar este efeito. A
utilização de placas com películas refletoras indicando a possibilidade de ocorrência do
evento, e melhorias na visualização são algumas delas.
Segundo Mello (2008) a percepção não é absoluta e está constantemente em mutação e
influenciada não só pelas características humanas como também pelo meio externo. Se o meio
muda, ela também muda.
As várias pesquisas e estudos voltados para a circulação dos pedestres indicam o
aumento do interesse e preocupação em se conceber os ambientes de forma mais abrangente e
menos restritiva, ou seja, com atenção à diversidade das pessoas, suas necessidades,
possibilidades físicas e sensoriais, considerando as variações das condições de um mesmo
indivíduo dentro de sistema viário.
O aumento acentuado do modo de transporte a pé vem sendo estimulado por políticas
de mobilidade sustentável em alguns países desenvolvidos, com vistas à redução das
externalidades produzidas pelo tráfego motorizado (SCOVINO, 2008).
A aceitação dessa realidade modifica conceitualmente os espaços edificados,
apontando para um projeto mais responsável e compromissado também com os pedestres.
As vantagens dos ambientes livres de barreiras e percursos mais seguros, durante a
caminhada, beneficiam esses usuários. Nesse modo de transporte, oferecer travessias seguras
para os pedestres é fundamental para garantir e não comprometer todo esse investimento e
intenções.
As travessias de pedestres, seja qual for o controle adotado, devem ser visíveis,
iluminadas e de fácil identificação a todos os usuários do sistema de tráfego. No caso das
travessias de pedestres sem dispositivo semafórico é importante que os motoristas tenham
facilidade de visualização das mesmas, para que tenham tempo hábil de percebê-las, iniciar e
concluir a frenagem, sem reduções bruscas na velocidade e prejuízos a segurança de todos
(MELLO, 2008).
A distância de visibilidade é aquela em que o pedestre ou o condutor de um veículo
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podem ver e identificar os objetos que estejam ao seu redor. A visibilidade é essencialmente
determinada pelas características físicas dos pedestres, antropológicas, como a altura,
cronológicas e pessoais, e no caso dos motoristas pela altura do pára-brisa (Figura 26).
Desta forma, o campo visual e a distância de visibilidade das travessias de pedestres
interferem diretamente no tempo de ação e reação, implicando no processo de frenagem dos
veículos pelos motoristas e consequentemente afetando a segurança de todos os evolvidos
neste cenário.

Figura 26 - Ângulo de visão dos motoristas.

Fonte: Silva, 2001.

Segundo Sampedro (2006), o Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do
antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, considera três distâncias de
visibilidade básicas: a distância de visibilidade de parada, a de tomada de decisão e a de
ultrapassagem.

4.1.9 Arborização

A arborização urbana definida como toda vegetação que compõe o cenário ou a
paisagem urbana, é um dos componentes bióticos mais importantes das cidades.
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Tecnicamente, a arborização urbana é dividida em áreas verdes (parques, bosques, praças e
jardinetes) e arborização de ruas (vias públicas) (COPEL, 1998).
Pesquisadores chamam de florestas urbanas, conceito mais amplo que engloba os
diversos espaços no tecido urbano passíveis de serem trabalhados com o elemento árvore, tais
como arborização de rua, praça, parque, jardim, lote, terreno baldio, quintal, talude de corte e
aterro, estacionamento, canteiro central de ruas e avenidas e margens de corpos d'água.
É esta paisagem ímpar, com vegetação diversificada, que contrasta com o
elemento construtivo, artificial, não natural de outros rincões mundo afora,
que tanto apaixona e atrai o turista. Formada por uma arquitetura que
envolve plástica, massa, volume, forma, cor, textura e porte, os espécimes
vegetais, isolados ou associados, são atrativos singulares de uma obra
talhada não pelo homem, mas pela natureza. É essa a característica a se
contrapor às formas criadas pelo humano; é esse o veio de ouro a ser
explorado no concorrido universo do turismo. Aí está a matéria-prima,
oferecida gratuitamente, compondo o cenário de um espetáculo sem fim – se
preservada (DE ANGELIS; DE ANGELIS NETO, 1998, p. 538).

A previsão ou implantação da arborização deve ser compatibilizada com a caixa da
5

via , evitando-se espécies com raízes superficiais próximas às edificações, calçadas e vias. A
vegetação deve ser implantada de forma a não obstruir passagens de pedestres, prejudicando a
livre acessibilidade aos logradouros públicos ou a visibilidade do trânsito.
Em estacionamentos devem-se adotar, preferencialmente, espécies arbóreas que
possuam raízes profundas, que não soltem resinas, não sejam caducifólios6, formem copas e
que possuam frutos que não danifiquem os veículos.
Em calçadas, recomenda-se (Figura 27) (NBR 9050/04):
a) a adoção dos mesmos tipos de espécies arbóreas previstas para o estacionamento;
b) a utilização de gola de árvore nivelada com a calçada, com dimensões de 0,60 a
1,00 m podendo ter forma circular ou quadrada, em concreto pré-moldado armado,
alumínio, ferro fundido, plástico reciclável injetado, dentre outros;
c) a iluminação cênica das espécies, quando utilizada, deve estar contida no espaço do
cordão de concreto da árvore e nivelada.

5

Caixa da via é a medida em seção transversal, incluindo as pistas de rolamento, os canteiros centrais e
os passeios.
6
Caducifólios: vegetação que perde as folhas na estação seca ou no inverno.
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Figura 27 - Vegetação em calçadas.

Fonte: NBR 9050/04 (adapatado).

Nas áreas adjacentes não deve haver:
a) plantas venenosas – espirradeira (Nerium oleander) ou com espinhos – maricá
(Mimosa bimuccronata);
b) plantas cujas raízes possam danificar o pavimento da calçada ou prejudicar os
elementos de drenagem – fícus (Ficus benjamina L.);
c) árvores com ramos de altura inferior a 2,10 m (GONDIM, 2001).

4.1.10 Estética do ambiente

Para proporcionar um deslocamento agradável não basta uma calçada possuir
segurança, conforto e acessibilidade. As calçadas também têm que ser esteticamente atraentes
para se tornarem um ambiente agradável para viver, passear ou trabalhar.
Quando se pensa numa cidade, pensa-se sempre em funcionalidade. As vias públicas,
os edifícios, e todos os equipamentos que compõem o cenário urbano devem ser concebidos
para o eficiente exercício de funções como moradia, trabalho, circulação e lazer. Embora a
preocupação com a funcionalidade seja a mais evidente, é certo que não deve ser a única.
Os elementos que compõem o cenário urbano devem estar ordenados de forma
harmônica, que possa ser apreciada. A função estética da paisagem urbana deve ser levada em
conta pela administração em toda e qualquer intervenção urbanística e sua proteção e
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garantias devem ser disciplinadas em lei. É evidente que o julgamento de padrões estéticos
será sempre subjetivo, e a imposição de um padrão oficial de estética seria autoritária.
Segundo Minami e Guimarães Junior (2001), os aspectos que impedem ou dificultam
a percepção da cidade por seus cidadãos são:
a) Falta de consciência do público e do privado e de educação ambiental. O conceito
de que o espaço público não é de ninguém e que, portanto, ninguém é responsável
por ele e que nele se pode fazer o que se queira, faz com que não somente a
população em geral, mas também os órgãos gestores das cidades tratem o espaço
público como espaço a ser abandonado ou maltratado (estacionamento de carros
nas vias; colocação de placas de publicidade, comércio, mesas de restaurantes e
outros objetos nas calçadas; abandono de lixo e materiais de demolições etc);
b) Desordenação de elementos presentes na paisagem (equipamentos e mobiliário
urbanos, como placas de logradouros, placas de trânsito, bancas, cabines
telefônicas, postes de iluminação pública, lixeiras, floreiras etc.) torna difícil a
compreensão dos espaços da cidade, devido à inadequação da localização de
mobiliário e equipamentos urbanos, comprometendo a circulação, as perspectivas,
os padrões urbanísticos e a segurança dos pedestres;
c) Recobrimento da fachada dos edifícios por meio de anúncios publicitários. A
colocação de anúncios cada vez maiores e em grande quantidade mascara a
identidade dos espaços da cidade, tornando-os inócuos e todos semelhantes,
dificultando a orientação do cidadão e escondendo referencias que fazem com que a
cidade se diferencie de outras (sítios naturais, edifícios históricos, praças, parques,
etc.). O acumulo de serviços recobrem, inclusive, edifícios representativos da
cidade. Os anúncios passam a encobrir, ocupar o lugar ou substituir os marco
referenciais dos lugares;
d) A colocação de publicidade em locais que prejudicam a sinalização de trânsito e /ou
impedem a visualização e a visibilidade causam problemas de segurança, além de
interferir no direito do cidadão;
e) A legislação pontual (muito farta em leis e decretos) não leva em conta a paisagem
da cidade. Desde as leis de uso do solo que, por exemplo, permitem a verticalização
sem considerar os visuais ou a possibilidade de percepção da topografia da cidade
até uma legislação atual de anúncios bastante genéricos e permissivos em todos os
lugares, tornando seus espaços muito iguais;
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f) A gestão da paisagem é inexistente, não há projeto integrado, cadastro ou
coordenação das ações desenvolvidas no espaço da cidade. A fiscalização é quase
inexistente. Por outro lado, também não há, uma manutenção de serviços urbanos,
fundamental para que a qualidade da paisagem urbana seja preservada. Assim, por
exemplo, a conservação de fachadas e calçadas, na maioria das vezes, deixa a
desejar. Enfim, a deterioração física e ambiental revela uma omissão sucessiva de
gestões municipais e baixos padrões de manutenção urbana, contribuindo para a
degradação ambiental;
g) Inexiste uma política de identidade visual e, consequentemente, formas alternativas
para melhoria da qualidade de vida e propostas de soluções viáveis para a
problemática

da

intensa

poluição

visual,

consequência

e

resultado

de

desconformidade de todas essas situações e, também, efeito da deterioração dos
espaços da cidade pelo acumulo exagerado de anúncios publicitários em
determinados locais. Porém, o conceito mais abrangente é aquele que diz que há
poluição visual quando o campo visual do cidadão se encontra de tal maneira que
sua percepção dos espaços da cidade é impedida ou dificultada.

"[...] uma cidade não é um ambiente de negócios, um simples mercado onde
até a paisagem é objeto de interesses econômicos lucrativos, mas é,
sobretudo, um ambiente de vida humana, no qual se projetam valores
espirituais perenes, que revelam às gerações porvindouras a sua memória.”
(MINAMI; GUIMARÃES JUNIOR, 2001, p.06)

A busca pela recuperação dos aspectos da paisagem urbana através de um conjunto de
diversas ações que interferem na paisagem, independente de sua qualidade, é um dos
primeiros passos em busca da revitalização do espaço urbano e da estética do ambiente. Em
primeiro lugar, a busca pela identidade local é uma das ações prioritária para caracterização
dos espaços, em conjunto com as decisões que envolvam os comércios e serviços locais, a
comunidade e a administração pública (MINAMI; GUIMARÃES JUNIOR, 2001).

4.1.11 Localização da calçada
A densificação da cidade e a expansão do perímetro urbano, bem como a consolidação
de Maringá como centro regional e a disputa do mercado imobiliário trouxeram a necessidade
de se criar soluções para a adequação da infra-estrutura, principalmente a viária, para
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acomodar o tráfego intenso e garantir o escoamento rápido da produção, de pessoas e
serviços. Tais soluções criaram novas áreas de moradia e valorizaram novas parcelas de
terras, com acréscimos ao seu plano inicial e transformações. As situações levaram à
necessidade de formulação de novos arranjos urbanos (CORDOVIL, 2008).
Em 1990 iniciaram-se as obras do Novo Centro de Maringá, região que abrange
algumas ruas e avenidas do local de estudo desta pesquisa. O Novo Centro é um projeto de
reurbanização, que criou novos cenários (ambientais, organização dos espaços, desenho
urbano), que na realidade é uma incorporação de uma nova área ao centro tradicional, que tem
como objetivos a especulação e a valorização da área (MENDES, 1992).
A legislação de uso e ocupação do solo da Prefeitura Municipal de Maringá, Lei
Complementar nº 23/93, determina que o Novo Centro seja constituído de duas glebas laterais
(A e B), destinadas ao uso residencial, de comércio e serviços e uma gleba central (C), para
atividades cívicas, culturais, de lazer e uso de comércio e serviços restritos (Figura 28).
Figura 28 - As três glebas atuais no Novo Centro de Maringá, destacado em vermelho as
glebas laterais parceladas e em verde a gleba central pública.

GLEBA A

GLEBA C

GLEBA B

Fonte: Google Earth (adaptado).

A malha urbana em que está inserida esta região teve inicialmente um diálogo com o
ambiente natural e é possível perceber um traçado simétrico e rígido no centro da cidade, o
principal elemento da composição, onde a finalidade, o caráter e a importância do espaço
público cobravam certo formalismo e monumentalidade, garantindo o "caráter artístico" do
desenho urbano e forjando a individualização do desenho da cidade a partir das características
naturais (REGO, 2009).
Na área central, mais plana, onde estão as calçadas em análise, identifica-se uma
diversidade de larguras e estado de conservação das mesmas. É uma região de grande
valorização e intenso fluxo de pedestres e veículos, por isso, deve-se dar maior atenção à
manutenção a estes espaços.
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4.1.12 Iluminação

A iluminação dos caminhos de circulação gera segurança e conforto. A boa
iluminação das áreas de circulação, também reduz tropeços e quedas de pedestres,
aumentando a segurança urbana, diminuindo as possibilidades de assaltos e/ou abordagens
repentinas, afastando em muitos casos, o medo gerado pelas fantasias propiciadas por lugares
escuros. Em Maringá, houve uma iniciativa de rebaixamento da iluminação pública, para
redução das possibilidades de ocorrências de assaltos e prostituição.
Segundo a Prefeitura Municipal de Maringá (2012), o cenário encontrado em 1990
com relação à iluminação era de 20% da cidade já com iluminação rebaixadas, com
luminárias contendo duas lâmpadas. O índice de vandalismo era de 15% e as luminárias,
tinham baixo índice de proteção contra ataques de violência, além de alto consumo de
energia. A proposta do rebaixamento da iluminação pública da cidade (Figura 29) objetivou a
implantação de rebaixamento da iluminação pública em toda cidade.

Figura 29 - Iluminação pública atual da cidade de Maringá – PR.

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, 2012.

Essa iniciativa propiciou a redução da utilização de lâmpadas em diversos índices,
segundo a Prefeitura Municipal de Maringá (2012). A instalação da iluminação pública atual
(Figura 30) trouxe uma redução que refletiu na quantidade total de lâmpadas utilizadas, que
passou de 46.790 para 38.991 unidades. Antes eram utilizadas duas e, atualmente, usa-se
apenas uma, ou seja, uma redução de 7.799 unidades. O índice de vandalismo também foi
reduzido, passando de 15% para menos de 1%, em função do rebaixamento da iluminação
instalado em toda a cidade. Também, constatou-se uma economia anual de consumo de
energia, proporcionando maiores benefícios aos moradores da cidade, bem como melhorias na
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qualidade da iluminação (maior eficiência), redução dos custos de manutenção da iluminação
pública e poda de galhos das árvores.

Figura 30 – Modelo de rebaixamento da iluminação pública atual da cidade de Maringá – PR.

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, 2012.

Além das reduções dos índices apresentados, o rebaixamento da iluminação pública
apresentou benefícios para o município como um todo, com a diminuição dos gastos com
manutenção, em razão da instalação de equipamentos antivandalismo e de maior vida útil,
redução da conta de energia elétrica proporcionada pela instalação de lâmpadas, reatores e
luminárias mais eficientes, padronização do sistema de iluminação pública e redução dos itens
de estoque, facilitando, assim, o gerenciamento e racionalizando o processo de aquisição.
Pensando no efeito estético, o novo sistema de iluminação proporcionou uma melhoria
da imagem da cidade e das condições noturnas no uso dos espaços públicos, bem como
melhorias da qualidade da iluminação pública do município.
Com a adoção deste novo cenário na iluminação pública, não apenas o município tem
desfrutado das vantagens, como também toda a sociedade. É preciso destacar que houve uma
maior segurança e qualidade de vida, postergação de investimentos para a expansão do
sistema elétrico e aumento da confiabilidade no fornecimento de energia elétrica, com a
minimização dos impactos ambientais decorrentes da implantação de novos empreendimentos
energéticos e contribuição para o desenvolvimento sustentável.
Entretanto, é possível encontrar ainda muitos problemas relacionados à iluminação em
muitas cidades brasileiras. Um dos maiores deles é a iluminação que não atinge o espaço das
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calçadas, deixando-as com pouca luz para circulação noturna. Essa situação é ainda pior
quando se presencia uma quantidade muito grande de árvores atrapalhando o fluxo luminoso,
forçando o pedestre a andar pelas ruas, aumentando, assim, as possibilidades de
atropelamentos.
4.1.13 Visão em profundidade

A visão em profundidade pode ser definida como a distância que um indivíduo pode
enxergar ao longo de uma distância sem obstrução.
Assim, como os motoristas necessitam de uma visão adequada para identificar a
sinalização e eventuais obstáculos nos cruzamentos, os pedestres também são favorecidos por
essa característica ao se deslocar pelas calçadas, principalmente nos cruzamentos
(MCMILLEN, 1999).
Normalmente, essa visão pode ser obstruída por equipamentos urbanos mal colocados
nas esquinas, como bancas de jornal, letreiros de propagandas e áreas de estacionamento junto
a interseções ou meio das quadras.
Uma solução adequada para diminuir esse tipo de conflito é o uso de extensões de
guias que ajudem a reduzir a distancia de cruzamento e aumente a visibilidade entre pedestres
e motoristas (Figura 31).

Figura 31 - Extensões de guias que facilitam a visibilidade entre pedestres e motoristas

Fonte: McMillen, 1999.

Além disso, as extensões das guias podem diminuir a distância nos cruzamentos e
proporcionar um espaço maior nas calçadas para instalação das rampas de acesso.
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5.

METODOLOGIA

Pode-se encontrar na literatura, diversos trabalhos que procuram definir, tanto
quantitativa, quanto qualitativamente, as características que tornam um ambiente agradável
para pedestres (Braun e Roddin, 1978; Hakkert e Pistiner, 1988; Sarkar, 1995). No entanto,
poucos esforços têm sido direcionados no sentido de definir uma metodologia padronizada
para a avaliação do nível de serviço dos espaços para pedestres, à semelhança da metodologia
utilizada para avaliar a qualidade de espaços para veículos (HCM, 2000).
Trabalhos mais antigos como Fruin (1987) e Pushkarev e Zupan (1975), para
expressar o nível de serviço para pedestres, utilizam apenas a variável densidade, ou o seu
inverso (espaço disponível por pedestre). Mesmo em publicações mais tradicionais, como o
Highway Capacity Manual (HCM, 2000) observa-se considerações relativas apenas aos
aspectos quantitativos, no que tange à avaliação do desempenho dos espaços para pedestres
(fluxo, velocidade e densidade).
Para Dixon (1996), os fatores determinantes estão relacionados à existência,
continuidade e largura das calçadas, os conflitos de pedestres com veículos, as amenidades
existentes nas calçadas, o nível de serviço para veículos na via, o estado de conservação das
calçadas e a existência de medidas de moderação do tráfego.
Uma característica comum a todos esses índices para a avaliação do nível de serviço
dos espaços para pedestres é o fato de eles terem sido criados para serem utilizados em
modelos de escolha modal.

Além disso, a avaliação é sempre feita por técnicos, sem

considerar a opinião dos usuários.
Outros trabalhos, no entanto, propõem métodos que objetivam especificamente avaliar
a qualidade, considerando a percepção dos pedestres para a determinação do nível de serviço
de calçadas, como os desenvolvido por Mori e Tsukaguchi (1987), que propõem dois métodos
diferentes para avaliar a qualidade de calçadas. No primeiro deles a avaliação é baseada no
comportamento dos pedestres, considerando o grau de congestionamento e a largura das
calçadas. Os autores recomendam esse método para a avaliação do nível de serviço de
calçadas com muito tráfego de pedestres, onde frequentemente ocorrem congestionamentos.
No segundo método, recomendado para calçadas em que o fluxo de pedestres é
relativamente pequeno, a avaliação é baseada na opinião dos pedestres. As características
utilizadas para explicar as condições das calçadas são: a largura total da via, a largura total da
calçada, a largura efetiva da calçada, o tipo de calçada, a taxa de obstáculos, a taxa de área
verde, o fluxo de tráfego, o fluxo de pedestres e o número de veículos estacionados. Foi
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realizada uma pesquisa em que os entrevistados avaliaram cada uma das características de
diversos trechos de calçadas, utilizando uma escala de diferencial semântico. Utilizando o
mesmo tipo de escala, foi feita também uma avaliação geral da calçada. Através de um
processo da análise de regressão, obteve-se uma equação relacionando as características das
calçadas à qualidade geral da mesma (FERREIRA; SANCHES, 2001).
O método proposto por Khisty (1994) também leva em consideração a percepção dos
pedestres. São utilizadas sete medidas de desempenho: atratividade, conforto, conveniência,
segurança, seguridade, coerência do sistema e continuidade do sistema. Cada uma dessas
características é avaliada numa escala de 0 a 5, sendo que 5 representa a melhor qualidade e 0
representa a pior. A importância relativa, atribuída pelos pedestres a cada uma das medidas de
desempenho é definida através de entrevistas utilizando o método de comparação por pares.
A avaliação final de um trecho de calçada é obtida pela somatória da nota atribuída a cada um
dos aspectos considerados, ponderada pela importância relativa de cada aspecto.
Para o desenvolvimento da presente pesquisa, optou-se pela escolha da metodologia
desenvolvida por Ferreira e Sanches (2001), que permite avaliar a infraestrutura urbana das
calçadas e espaços públicos, segundo a percepção dos usuários, de forma a definir e qualificar
os espaços adequados para a livre circulação de pedestres.

5.2

METODOLOGIA FERREIRA e SANCHES (2001)

Ferreira e Sanches (2001) avaliaram a qualidade dos espaços para pedestres na cidade
de São Carlos – SP, considerando aspectos ambientais que determinaram a percepção da
qualidade atribuída pelos pedestres a estes espaços, caracterizando o Nível de Serviço das
Calçadas. Os aspectos considerados mais relevantes foram a segurança, manutenção, largura
efetiva, seguridade e atratividade visual.
A metodologia foi dividida em três etapas:
Etapa 1: Avaliação Técnica.
Nesta etapa é feita uma avaliação técnica das calçadas com base nos aspectos citados,
atribuindo-se a pontuação correspondente;
Etapa 2: Ponderação.
Ponderação dos indicadores de acordo com a percepção dos usuários (grau de
importância atribuída a cada indicador).
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Segundo Ferreira e Sanches (2001), a percepção de um indivíduo com relação a um
ambiente, se dá através de estímulos psicológicos, a partir dos quais se formam as atitudes (de
acordo ou de desacordo), que são passíveis de mensuração.
Com o conhecimento das atitudes de um indivíduo em relação a um determinado
ambiente é possível fazer inferências acerca de seu comportamento. Para isso, pode-se utilizar
de uma escala de atitudes, ao longo da qual os fenômenos a serem avaliados são
representados, de acordo com algumas de suas propriedades ou qualidades.
As posições na escala podem ser descritas numericamente através de medidas. Os
números indicam a classificação (ordenamento) dos objetos na escala, apontando, também, a
distância entre estes objetos. Nesse último caso, é possível efetuar operações matemáticas
com os números, cujos resultados podem ser muito úteis em alguns tipos de análise.
Neste trabalho de Ferreira e Sanches (2001), para determinar o grau de importância
atribuído pelos pedestres aos indicadores que caracterizam o ambiente das calçadas, foram
realizadas entrevistas com uma amostra de 372 pessoas na cidade de São Carlos, SP. As
entrevistas foram realizadas por alunos do curso de mestrado em Engenharia Urbana da
Universidade Federal de São Carlos que foram escolhidos aleatoriamente entre os pedestres
do centro da cidade
O formulário utilizado na pesquisa consistiu de duas partes: na primeira foi solicitado
que as pessoas ordenassem os indicadores que caracterizam o ambiente das calçadas
(segurança, manutenção, largura efetiva, seguridade e atratividade visual) de acordo com sua
importância relativa, numa escala de 1 (maior importância) a 5 (menor importância).
Etapa 3: Avaliação Final.
A avaliação final do ambiente para os pedestres foi obtida através do Índice de
Qualidade das Calçadas (IQC), calculado pela equação (1):

IQC = p s S + p m M + ple Le + p se Se + p av Av

(1)

Em que:
S, Se, C, Co, Av representam, respectivamente, a pontuação obtida na avaliação
técnica pelos aspectos: segurança, manutenção, largura efetiva, seguridade e
atratividade visual.
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ps, pse, pc, pco, pav representam, respectivamente, os fatores de ponderação dos
aspectos: segurança, manutenção, largura efetiva, seguridade e atratividade
visual.

De acordo com a nota final obtida (IQC) foram atribuídos os Níveis de Serviço dos
espaços, correspondente a cada faixa de Índice de Qualidade (Tabela 3).

Tabela 3 - Faixas de índice de qualidade e níveis de serviço.

Índice de Qualidade
5
4,0 a 4,9
3,0 a 3,9
2,0 a 2,9
1,0 a 1,9
0,0 a 0,9

Condição
Excelente
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo

Nível de Serviço
A
B
C
D
E
F

Fonte: Ferreira e Sanches, 2001.

Esta metodologia pode ser útil para auxiliar a administração municipal em um
processo de avaliação da qualidade dos espaços públicos para pedestres, e também na
identificação de locais dos espaços destinados aos pedestres, com prioridade nos trabalhos de
recuperação e manutenção.

5.3

METODOLOGIA KEPPE JUNIOR (2007)

A metodologia empregada no trabalho de Keppe Junior: Formulação de um indicador
de acessibilidade das calçadas e travessias (2007) foi desenvolvida tendo por base os
indicadores de qualidade das calçadas e espaços públicos desenvolvidos por Ferreira e
Sanches: Índice de Qualidade das Calçadas – IQC (2001) e Índice de Acessibilidade – IA
(2004).
Na verdade, a metodologia proposta procura aumentar o enfoque dos aspectos de
qualidade do ambiente encontrado nas ruas, ou seja, além dos aspectos de conforto e
segurança, levados em conta no Índice de Acessibilidade – IA (2004) considerou-se também
um aspecto de qualidade relacionado à natureza do ambiente que envolve a calçada.
Desta forma, o entendimento básico é que o ambiente ideal para os pedestres, de forma
geral, deve garantir a todo tipo de usuário condições de segurança, seguridade, conforto,
continuidade, coerência, atratividade visual e psicológica.

82
Utilizando como referência os conceitos de ambiente ideal, definido pelos autores
citados, optou-se, para o desenvolvimento desta pesquisa, por trabalhar com indicadores de
qualidade das calçadas, segundo a percepção dos cadeirantes com base em aspectos
ambientais, de segurança e conforto. Estes aspectos foram definidos da seguinte forma:
a) Aspectos do ambiente: referem-se às condições do meio ambiente, encontradas e
percebidas pelos cadeirantes durante a circulação pelos espaços públicos;
b) Aspectos de segurança: referem-se à possibilidade de ocorrência de conflito entre
veículos e cadeirantes e ao risco de acidentes e ferimentos a que estas pessoas ficam
expostos durante a circulação pelas calçadas;
c) Aspectos de conforto: referem-se ao grau de dificuldade relacionado à existência ou
não de obstáculos que impeçam ou dificultem o movimento e uso das calçadas e
dos espaços públicos pelo cadeirante.

O desenvolvimento da metodologia para se chegar à definição de um índice: Índice de
Acessibilidade de Calçadas e Travessias – IACT (2007), que leva em conta o grau de
mobilidade e acessibilidade oferecido às pessoas portadoras de deficiência física, usuários de
cadeira de rodas (cadeirantes) e sua posterior validação foi feito a partir das seguintes etapas:
Etapa 1: Escolha das variáveis.
A escolha das variáveis de caracterização física e ambiental das calçadas e espaços
públicos que podem ser apreciadas em um processo de avaliação de qualidade, segundo os
aspectos de conforto, segurança e ambiente é um dos itens mais relevantes no contexto da
análise da qualidade, principalmente quando se pensa em avaliar infraestrutura para atender às
pessoas portadoras de deficiência física (cadeirantes).
Segundo McMillen (1999) as dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência
física em seu deslocamento ao longo das calçadas estão relacionadas às características físicas
de sua superfície, como dimensões, nivelamento e estrutura.
Desta forma, foram escolhidas cinco variáveis que podem ser utilizadas na
caracterizacao da infraestrutura das calçadas e travessias, segundo os aspectos de conforto,
segurança e ambiente:
Aspectos de conforto: Largura efetiva da calçada, Estado de conservação da superfície
da calçada, Inclinação transversal da calçada, Inclinação longitudinal da calçada,
Características do material usado no revestimento do pavimento das calçadas;
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Aspectos de segurança: Existência de sinalização e rampas, Fluxo de veículos na
intersecção, Estado de conservação da superfície da rua, Visão de aproximação dos veículos
na travessia, Percepção de aproximação de veículos;
Aspectos do ambiente: Arborização ao longo da calçada, Estética do ambiente,
Localização da calçada, Iluminação da calçada, Visão em profundidade.
Etapa 2: Ponderação.
Ponderação das variáveis de caracterização física e ambiental;
Etapa 3: Avaliação das condições das calçadas e espaços públicos.
Para a análise técnica das variáveis de caracterização física e ambiental das calçadas e
espaços públicos será utilizado um intervalo entre 0 e 5, que equivale a uma escala do nível de
serviço (0=péssimo; 1=ruim; 2=regular; 3=bom; 4=ótimo; 5=excelente).
A avaliação técnica dos níveis de qualidade dos atributos de caracterização física e
ambiental das calçadas e travessias é feita, atribuindo-se, a cada trecho analisado, uma
quantidade de pontos relativa a cada atributo enfocado, conforme um sistema de pontuação
elaborado de acordo com os cenários possíveis de serem encontrados;
Etapa 4: Avaliação geral da acessibilidade das calçadas e travessias.
A avaliação geral da acessibilidade das calçadas e travessias é obtida através do
cálculo do IACT, representado pela equação (2):

(2)

Em que:
C, A e S, representam respectivamente o grau de importância dos aspectos de
qualidade Conforto, Ambiente e Segurança das calçadas e travessias de ruas;
Ple, Pcon, Pil, Pit, Pmat, representam, respectivamente, os pesos das variáveis
de largura efetiva, estado de conservação da calçada, inclinação longitudinal,
inclinação transversal, tipo de material usado no revestimento, atribuídos pelos
cadeirantes durante um processo de avaliação de qualidade dos aspectos de
conforto;
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Parb, Pest, Ploc, Pilu, Pvis, representam, respectivamente, os pesos das
variáveis de arborização, estética, localização, iluminação e visão em
profundidade, atribuídos pelos cadeirantes durante um processo de avaliação de
qualidade dos aspectos do ambiente;
Psin, Pper, Pflu, Prua, Papx, representam, respectivamente os pesos das
variáveis de existência de sinalização e rampas, percepção de aproximação dos
veículos, fluxo de veículos, estado de conservação da superfície e visão da
aproximação dos veículos na travessia à jusante da calçada, atribuídos pelos
cadeirantes durante um processo de avaliação de qualidade dos aspectos de
Segurança;
lei , coni , ili , iti , mati , representam, respectivamente, a pontuação obtida pelo
trecho i da calçada na avaliação técnica das variáveis de largura efetiva, estado
de conservação da calçada, inclinação longitudinal, inclinação transversal, tipo
de material usado no revestimento, características dos aspectos de qualidade de
conforto;
arbi , esti , loci , ilui , visi , representam, respectivamente, a pontuação obtida
pelo trecho i da calçada na avaliação técnica das variáveis de arborização,
estética, localização, iluminação e visão em profundidade, características dos
aspectos de qualidade do meio ambiente;
sin , per , flu , rua , apx, representam, respectivamente, a pontuação obtida na
travessia à jusante da calçada na avaliação técnica das variáveis existência de
sinalização e rampas, percepção de aproximação dos veículos, fluxo de
veículos, estado de conservação da superfície e visão da aproximação dos
veículos na travessia, características dos aspectos de qualidade de segurança;
l1, l2,...............ln representam os comprimentos das testadas dos n lotes lindeiros à
calçada;
L representa o comprimento da quadra (Ʃl1+l2+..........+ln).
O cálculo no Nível de Serviço deve ser feito através da utilização da pontuação obtida
da aplicacao da metodologia (IACT) durante um processo de avaliação com uma escala de
nível de serviço oferecido (Tabela 3).
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6.

ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DE METODOLOGIA

A metodologia empregada para o desenvolvimento da pesquisa teve por base os
indicadores de qualidade das calçadas e espaços públicos desenvolvidos por Ferreira e
Sanches: IQC – Índice de qualidade das calçadas (2001) e utilizado por Keppe Junior: IACT Formulação de um Indicador de Acessibilidade das Calçadas a Travessias (2007).
A escolha pela metodologia proposta por Ferreira e Sanches (2001) permite avaliar,
com enfoque nas expectativas e necessidades dos usuários, o desempenho da infraestrutura
urbana das calçadas e espaços públicos, visando à definição de rotas acessíveis ao longo da
malha urbana.
Para a aplicação da metodologia foi realizado um estudo de caso na cidade de
Maringá, PR, na região do Novo Centro, com enfoque no quadrilátero formado entre as
Avenidas Prudente de Morais, Brasil, Paraná e São Paulo (Figura 32). Nesta região, estão
localizados o Mercado Municipal, o Terminal Urbano de Maringá, o estádio Willie Davids, a
Praça Raposo Tavares e colégios. O uso do solo na região é basicamente comercial.

Figura 32 - Área de estudo de caso delimitada pelas Avenidas Prudente de Morais,
Brasil, Paraná e São Paulo em Maringá – PR.

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, 2009 (adaptado).

A escolha do quadrilátero se deu em virtude de uma grande concentração de atividades
existentes, além de ser um importante local para crescimento espacial acentuado, incorporado
às margens do centro tradicional. Do ponto de vista funcional, esta região é um dos principais
pólos econômicos e comerciais da cidade.
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A aplicação da metodologia se deu em três etapas, conforme apresentado a seguir:
a) Coleta de dados da área de estudo:
a) revisão da literatura;
b) levantamento qualitativo das avenidas;
c) levantamento fotográfico.
b) Entrevistas:
a) informações pessoais: faixa etária, gênero, grau de instrução, modos de
transporte, frequência das viagens e por onde mais se desloca;
b) ordenar os indicadores: conforme sua importância, segundo a percepção de
cada usuário.
c) Análise e correlação dos dados coletados para verificar a importância relativa a
cada um dos indicadores, correspondentes à área de estudo.
Esta proposta de metodologia procura atender às expectativas em relação ao ambiente
ideal, visando garantir o conforto, segurança e ambiente durante todo o trajeto a ser feito pelos
pedestres.
Para a validação da pesquisa, foram seguidas algumas etapas para se chegar a um
índice final de qualidade das calçadas e nível de serviço, como descritas a seguir:
a) escolha das variáveis de caracterização físico e ambiental (largura da calçada,
estado de conservação da superfície da calçada, inclinação transversal, inclinação
longitudinal, características do material de revestimento das calçadas, sinalização e
rampas, fluxo de veículos na intersecção, estado de conservação da superfície da
rua, visão de aproximação dos veículos na travessia, percepção de aproximação de
veículos, arborização, estética do ambiente, localização da calçada, iluminação da
calçada, visão em profundidade), segundo a proposta de Keppe Junior (2007);
b) análise técnica das calçadas do quadrilátero, com base na NBR 9050/04 e LC
335/99 da Prefeitura Municipal de Maringá, através de medições e cálculos de
inclinações;
c) ponderação dos dados de acordo com as variáveis de caracterização físico e
ambiental, segundo a percepção dos usuários;
d) avaliação final dos índices de qualidade das calçadas e nível de serviço, através do
IQC.

87
6.1

COLETA

DE

DADOS

E

ANÁLISE

TÉCNICA

DAS

VARIÁVEIS

DE

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E AMBIENTAL

O ambiente ideal de calçadas é aquele que permite “o andar” dos pedestres e pessoas
com ou sem deficiência física, garantindo espaço, conforto, segurança e se possível apresentar
aspectos estéticos agradáveis.
As condições de conforto, segurança e ambiente são propriedades fundamentais
presentes nas calçadas, e os aspectos de cada uma das condições apresentadas, podem variar
de um lugar para o outro, ou de trecho para trecho, uma vez que são definidas pelas variáveis
de caracterização das calçadas e dos espaços públicos.
Para a coleta de dados, o método utilizado para a pesquisa foi o de entrevistas junto a
um grupo de 342 usuários escolhidos aleatoriamente, com a aplicação de questionários
(Apêndice A). Optou-se por esta aplicação, por se tratar de um grupo vasto e diversificado de
usuários, que incluem também os donos de comércios da região em estudo. O número de
entrevistados foi definido através de procedimentos estatísticos que segundo Levine (2000) é
definido pela equação (3), considerando a estimativa populacional da cidade de Maringá-Pr
sendo de 357.077 habitantes, segundo IBGE (2010):

(3)

Em que:
n: Número de indivíduos na amostra;
N: Estimativa populacional;
/

: Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado;

̂ : Proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria que
estamos interessados em estudar;
: Proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria que
estamos interessados em estudar (q= 1-p);
E: Margem de erro ou erro máximo de estimativa.
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O grau de confiança foi definido em 99% e o erro máximo em 1%, obtendo-se, então,
um número de 342 questionários. Os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente entre os
pedestres no centro da cidade.
A pesquisa foi realizada de segunda à sexta-feira, entre os meses de janeiro e maio de
2013, nos períodos da manhã, tarde e noite. O questionário aplicado foi dividido em duas
partes: na primeira parte o usuário apresentou informações pessoais como: faixa etária, grau
de instrução, modos de transporte mais utilizado, frequência das viagens e região por onde
mais se desloca; na segunda, solicitou-se resposta a perguntas referentes à classificação de
importância dos atributos de caracterização do aspecto de conforto, segurança e ambiente.
Cada aspecto foi composto por cinco atributos diferentes, nos quais o usuário deveria
elencar em ordem de importância. A atribuição de notas variou de um (menor importância) a
cinco (maior importância) para cada uma das variáveis.
As entrevistas foram feitas por meio do método face a face, no qual o entrevistador
distribuía os questionários aos entrevistados, cada um deles anotava suas respostas, enquanto
o entrevistador aguardava ao lado e elucidava as possíveis dúvidas a respeito da compreensão
das perguntas efetuadas.
A avaliação técnica do nível de qualidade de um trecho de calçada foi feita atribuindose a esse trecho, um determinado número de pontos, de acordo com o seu desempenho em
cada um dos indicadores de qualidade.
Para a obtenção do grau de importância de cada variável de caracterização física e
ambiental, na segunda parte do formulário de entrevista, os usuários deveriam ordenar os
indicadores de acordo com sua importância, onde os valores destas variáveis podem ser
convertidos em unidades compatíveis entre si e representadas em um intervalo de 1 ( menor
importância) e 5 (maior importância), que equivale a uma escala do nível de serviço (1=ruim,
2= regular, 3= bom, 4= ótimo, 5=excelente). Depois de coletados, os dados foram submetidos
a procedimento estatísticos, para verificar a importância relativa atribuída para cada um dos
indicadores.
A avaliação técnica dos níveis de qualidade dos atributos de caracterização física e
ambiental das calçadas foi realizada, atribuindo-se a cada espaço analisado, uma quantidade
de pontos relativa a cada atributo enfocado, conforme um sistema de pontuação elaborado de
acordo com os cenários possíveis a serem encontrados.
A pontuação atribuída aos possíveis cenários com fotos para exemplificação da
variação de cada um dos atributos é demonstrada a seguir (Quadros 5 a 19).
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Quadro 5 - Sistema de Pontuação: Largura da calçada.

A

B

C

Identificação das
fotos

Descrição do cenário

Pontuação

A

Faixa livre de circulação superior a 4,0 m, sem qualquer
obstrução ao longo do seu percurso.

5

B

Faixa livre com largura não inferior a 4,0 m. Fiscalização rígida
impede que sejam ocupadas por comércio ambulante. Acomoda
o intenso fluxo de pedestres.

4

C

Faixa de circulação de pedestre com pequena obstrução por
conta da instalação de equipamentos urbanos, porém a faixa
livre de circulação acomoda o fluxo.

3

D

Faixa livre com largura inferior a 0,80 m. Fiscalização
deficiente para evitar a obstrução da calçada. O usuário se
obriga a desviar pelo leito da rua.

2

E

Calçada totalmente obstruída ou não existe calçada em alguns
trechos, dificultando a circulação livre pelos usuários.

1

D

E

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Quadro 6 - Sistema de Pontuação: Estado de conservação da superfície da calçada.

Identificação
das fotos

A

B

D

E

Descrição do cenário

C

Pontuação

A

Condições excelentes. Boa manutenção.

5

B

Pavimentação apresenta-se em bom estado de conservação. Os
defeitos e irregularidades foram corrigidos.

4

C

Pavimentação em boas condições, porém as rachaduras e pisos
desgastados ainda não foram corrigidos.

3

D

Apresenta-se em condições ruins, devido às irregularidades e
deformações causadas pelas raízes das árvores.

2

E

Calçada totalmente esburacada e sem pavimentação. Apresentase em más condições para uso.

1

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Quadro 7 - Sistema de Pontuação: Inclinação transversal da calçada.

Identificação
das fotos

A

B

D

E

Descrição do cenário

C

Pontuação

A

Inclinação máxima de 2% em toda extensão da calçada.

5

B

Inclinação máxima de 5% em toda extensão da calçada.

4

C

Inclinação máxima de 10% em toda extensão da calçada.

3

D

Inclinação máxima de 15% em toda extensão da calçada.

2

E

Inclinação máxima acima de 15% em toda extensão da calçada.

1

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Quadro 8 - Sistema de Pontuação: Inclinação longitudinal da calçada.

A

D

Identificação das
fotos

C

B

E

Descrição do cenário

Pontuação

A

Sem desníveis.

5

B

Com desníveis de até 0,5cm de altura.

4

C

Com desníveis entre 0,5 e 1,5 cm de altura.

3

D

Com desníveis entre 1,5 e 5 cm de altura.

2

E

Com desníveis acima de 5 cm de altura.

1

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Quadro 9 - Sistema de Pontuação: Características do material de revestimento.

Identificação
das fotos

A

B

D

E

C

Descrição do cenário

Pontuação

A

Material regular, firme, antiderrapante e não trepidante.

5

B

Material pouco rugoso (ladrilhos hidráulicos ou blocos
intertravados).

4

C

Material derrapante
impermeabilizados).

ou

3

D

Material muito rugoso (paralelepípedo, pedras naturais ou de
concreto bruto).

2

E

Sem revestimento ou cobertura vegetal.

1

(ladrilhos

cerâmicos

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.

pintados
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Quadro 10 - Sistema de Pontuação: Sinalização e rampas.

A

C

B

D

E

Identificação
das fotos

Descrição do cenário

Pontuação

A

Intersecções adequadas com rampas de acesso, faixa de pedestres
demarcadas no solo e sinalização exclusiva para pedestres.

5

B

Intersecções adequadas com rampas de acesso, faixa de pedestres
demarcadas no solo e sem sinalização exclusiva para pedestres.

4

C

Intersecções com rampas de acesso, faixa de pedestres
demarcadas e sem semáforos.

3

D

Intersecções sem rampas de acesso, com faixa de pedestres e sem
sinalização exclusiva para pedestres.

2

E

Inexistência de sinalização adequada, sem rampas e sem faixas
demarcadas.

1

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Quadro 11 - Sistema de Pontuação: Fluxo de veículos na intersecção.

Identificação
das fotos

A

B

D

E

Descrição do cenário

C

Pontuação

A

Baixo fluxo de veículos leves e pesados.

5

B

Fluxo mediano de veículos leves e fluxo baixo de veículos
pesados.

4

C

Fluxo mediano de veículos leves e pesados.

3

D

Alto fluxo de veículos leves e baixo fluxo de veículos pesados.

2

E

Alto fluxo de veículos leves e pesados.

1

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Quadro 12 - Sistema de Pontuação: Estado de conservação da rua.

A

D

Identificação das
fotos

C

B

E

Descrição do cenário

Pontuação

A

Condições excelentes, com boa manutenção.

5

B

Boas condições. Os reparos foram feitos.

4

C

Condições regulares, rachaduras e desgaste do material.

3

D

Condições ruins, irregularidades e deformações devido ao
fluxo de veículos.

2

E

Péssimas condições. Pavimento esbucarado.

1

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Quadro 13 - Sistema de Pontuação: Visão de aproximação de veículos na travessia.

A

B

D

C

E

Identificação das
fotos

Descrição do cenário

Pontuação

A

Alcance da visão maior que 50 m com trânsito intenso de
pedestres.

5

B

Alcance da visão maior que 50 m sem trânsito de pedestres.

4

C

Alcance da visão menor que 50 m sem trânsito de pedestres.

3

D

Alcance da visão menor que 30 m sem trânsito de pedestres.

2

E

Alcance da visão menor que 30 m e com trânsito intenso de
pedestres.

1

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Quadro 14 - Sistema de Pontuação: Percepção de aproximação de veículos.

Identificação
das fotos

A

B

D

E

Descrição do cenário

C

Pontuação

A

Travessia que não permite conversões.

5

B

Travessia que permite até 2 conversões com faixa de pedestres.

4

C

Travessia que permite até 2 conversões sem faixa de pedestres.

3

D

Travessia que permite até 3 travessias com faixa de pedestres.

2

E

Travessia que permite até 4 ou mais 2 conversões com ou sem
faixa de pedestres.

1

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Quadro 15 - Sistema de Pontuação: Arborização.

A

C

B

D

E

Identificação
das fotos

Descrição do cenário

Pontuação

A

Existência de árvores em locais adequados, permitindo a livre
circulação de pedestres e proporcionam sombra e frescor na
maioria dos períodos do dia.

5

B

Existência de árvores plantadas em locais adequadas, permitindo a
livre circulação de pedestres, porém proporcionam sombra em
alguns períodos do dia.

4

C

Existência de árvores plantadas em locais adequadas, permitindo a
livre circulação de pedestres, porém não proporcionam sombra e
frescor.

3

D

Inexistência de árvore na calçada

2

E

Existência de árvores em posições inadequadas.

1

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Quadro 16 - Sistema de Pontuação: Estética do ambiente.

A

D

C

B

E

Identificação
das fotos

Descrição do cenário

Pontuação

A

Ordenação dos elementos presentes na paisagem sem
recobrimento das fachadas, publicidade em locais adequados,
existência de identidade visual.

5

B

Desordenação dos elementos presentes na paisagem sem
recobrimento das fachadas, publicidade em locais adequados,
existência de identidade visual.

4

C

Desordenação dos elementos presentes na paisagem sem
recobrimento das fachadas, publicidade em local inadequado,
existência de identidade visual.

3

D

Desordenação dos elementos presentes na paisagem com
recobrimento das fachadas, publicidade em local inadequado,
existência de identidade visual.

2

E

Desordenação dos elementos presentes na paisagem com
recobrimento das fachadas, publicidade em locais que prejudicam
a sinalização, inexistência de identidade visual.

1

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Quadro 17 - Sistema de Pontuação: Localização da calçada.

A

C

B

D

E

Identificação
das fotos

Descrição do cenário

Pontuação

A

Quadras com pequena extensão, baixa densidade de pedestres,
fluxo de veículos não intenso e com a possibilidade de integração
com outros meios de transporte.

5

B

Quadras com grande extensão, baixa densidade de pedestres, fluxo
de veículos não intenso e com a possibilidade de integração com
outros meios de transporte.

4

C

Quadras com pequena extensão, alta densidade de pedestres, fluxo
de veículos não intenso e com a possibilidade de integração com
outros meios de transporte.

3

D

Quadras com grande extensão, baixa densidade de pedestres, fluxo
de veículos não intenso e sem a possibilidade de integração com
outros meios de transporte.

2

E

Quadras com grande extensão, alta densidade de pedestres, fluxo
de veículos intenso e sem a possibilidade de integração com outros
meios de transporte.

1

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Quadro 18 - Sistema de Pontuação: Iluminação.

A

B

D

C

E

Identificação
das fotos

Descrição do cenário

Pontuação

A

A calçada apresenta uma excelente iluminação no período
noturno.

5

B

A calçada apresenta uma boa iluminação no período noturno.

4

C

A calçada apresenta uma iluminação irregular no período
noturno.

3

D

A calçada apresenta uma péssima iluminação no período
noturno.

2

E

A calçada não apresenta nenhum ponto de iluminação.

1

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Quadro 19 - Sistema de Pontuação: Visão em profundidade.

A

D

B

C

E

Identificação das
fotos

Descrição do cenário

Pontuação

A

Inexistência de equipamentos urbanos mal colocados,
inexistência de área de estacionamento e com boa sinalização.

5

B

Inexistência de equipamentos urbanos mal colocados, área de
estacionamento no meio da quadra e com boa sinalização.

4

C

Existência de equipamentos urbanos mal colocados, existência
de área de estacionamento no meio da quadra e com boa
sinalização.

3

D

Existência de equipamentos urbanos mal colocados,
inexistência de área de estacionamento e com sinalização
regular.

2

E

Existência de equipamentos urbanos mal colocados, existência
de área de estacionamento no meio da quadra e com
sinalização inadequada.

1

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.

104
6.2

PONDERAÇÃO

DAS

VARIÁVEIS

DE

CARACTERIZAÇÃO

FÍSICA

E

AMBIENTAL DAS CALÇADAS E AVALIAÇÃO FINAL DOS ESPAÇOS PARA
PEDESTRES E NÍVEL DE SERVIÇO

A ponderação dos indicadores foi feita através da análise da percepção dos usuários
em relação às variáveis de qualidade. Neste trabalho, para determinar o grau de importância
atribuído pelos pedestres para cada indicador que caracterizam o ambiente das calçadas foram
entrevistadas 342 pessoas na cidade de Maringá, PR na região em estudo.
Os dados coletados na pesquisa foram submetidos a procedimentos estatísticos para a
obtenção da ponderação de dados. Assim, foi possível encontrar a importância relativa
atribuída pelos entrevistados a cada um dos indicadores que caracterizam a qualidade do
ambiente das calçadas (Tabelas 4, 5 e 6).
Para obter os valores de ponderação, primeiramente calculou-se a média ponderada de
cada um dos indicadores, segundos os aspectos de conforto, segurança e ambiente. Para isso,
utilizou-se a fórmula (4):
=

∑

.

(4)

Em que:
: Média ponderada;
xi: Valor genérico da observação;
fi: Pesos;
n: Tamanho da amostra.

Em seguida, calculou-se o valor total da média ponderada, somando os valores de
todas as médias ponderadas de cada variável, segundo os aspectos de conforto, segurança e
ambiente, até encontrar o resultado somatório (Tabela 7). Tomando como base estes
resultados encontrados, foi possível então, encontrar os valores da ponderação de cada
variável representados pela equação (5) e como será apresentado posteriormente (Tabela 16),
segundo os aspectos de conforto, segurança e ambiente:

=

∑

(5)
Em que:

105
P: Valor da ponderação de cada variável;
: Média ponderada de cada variável;
∑ : Soma de todas as médias ponderadas;
Tabela 4 – Ponderação dos dados para obter a importância relativa de cada indicador
segundo os aspectos de conforto.
Aspectos de Conforto
Pesos
LARGURA EFETIVA
1
2
3
4
5
Número de entrevistados
106
68
101
38
29
Nº de entrevistados x Pesos
106
136
303
152
145
2,462

Média ponderada ( )
ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Soma dos entrevistados
Nº de entrevistados x Pesos

1
152
152

INCLINAÇÃO LONGITUDINAL
Soma dos entrevistados
Nº de entrevistados x Pesos

INCLINAÇÃO TRANSVERSAL
Soma dos entrevistados
Nº de entrevistados x Pesos
Média ponderada ( )
MATERIAL UTILIZADO
Soma dos entrevistados
Nº de entrevistados x Pesos
Média ponderada ( )

3
52
156

4
32
128

5
59
295

2
59
118

3
100
300

4
75
300

5
54
270

2
60
120

3
99
297

4
85
340

5
60
300

2
88
176

3
75
225

4
65
260

5
56
280

2,412

Média ponderada ( )

Média ponderada

2
47
94

1
54
54
3,046
1
38
38
3,201
1
58
58
2,921

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Tabela 5 – Ponderação dos dados para obter a importância relativa de cada indicador segundo
os aspectos de segurança.
Aspectos de Segurança
Pesos
SINALIZAÇÃO E RAMPAS
1
2
3
4
5
Soma dos entrevistados
140
44
54
54
50
Nº de entrevistados x Pesos
140
88
162
216
250
2,502

Média ponderada ( )
PERCEPÇÃO
DE
APROXIMAÇÃO DE VEÍCULOS
Soma dos entrevistados
Nº de entrevistados x Pesos

2

3

4

5

106
106

58
116

89
267

62
248

27
135

2
69
138

3
83
249

4
57
228

5
56
280

2
60
120

3
45
135

4
63
252

5
63
315

1

2

3

4

5

117
117

67
134

83
249

32
128

43
215

2,549

Média ponderada ( )
FLUXO DE VEÍCULOS
Soma dos entrevistados
Nº de entrevistados x Pesos

1
77
77
2,842

Média ponderada ( )
ESTADO DA RUA
Soma dos entrevistados
Nº de entrevistados x Pesos

1
111
111
2,728

Média ponderada ( )
APROXIMAÇÃO DE VEÍCULOS
NA TRAVESSIA
Soma dos entrevistados
Nº de entrevistados x Pesos
Média ponderada ( )

1

2,464
Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Tabela 6 – Ponderação dos dados para obter a importância relativa de cada indicador segundo
os aspectos do ambiente.
Aspectos do Ambiente
Pesos
ARBORIZAÇÃO
1
2
3
4
5
Soma dos entrevistados
89
65
76
47
65
Nº de entrevistados x Pesos
89
130
228
188
325
2,807

Média ponderada ( )
ESTÉTICA DO AMBIENTE
Soma dos entrevistados
Nº de entrevistados x Pesos

1
71
71

2
65
130

3
85
255

4
62
248

5
59
295

2
93
186

3
82
246

4
73
292

5
36
180

2
61
122

3
65
195

4
59
236

5
41
205

2
73
146

3
95
285

4
49
196

5
51
255

2,921

Média ponderada ( )
LOCALIZAÇÃO
Soma dos entrevistados
Nº de entrevistados x Pesos

1
58
58
2,812

Média ponderada ( )
ILUMINAÇÃO
Soma dos entrevistados
Nº de entrevistados x Pesos

1
116
116
2,555

Média ponderada ( )
VISÃO EM PROFUNDIDADE
Soma dos entrevistados
Nº de entrevistados x Pesos

1
74
74
2,795

Média ponderada ( )

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.

Tabela 7 – Soma das médias ponderadas, segundo os aspectos de conforto, segurança e
ambiente.
Soma das médias ponderadas
Total
41, 023
Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.

Já a avaliação final do ambiente das calçadas foi obtida através do cálculo do IQC –
Índice de Qualidade das Calçadas, representado pela equação (6) que relaciona uma expressão
matemática os aspectos de qualidade de conforto, segurança e ambiente, representados pelas
suas variáveis de definição, ponderadas segundo a percepção dos usuários e com suas
condições atuais avaliadas tecnicamente.
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IQC= pl. L + pe.E +pil. IL+pit.IT+ pm.M+ps.S+pp.P+pf.F+per.ER
+pa.A+pab.AB+pes.ES+plo.LO+pim.IM+pv.V

(6)

Em que:
IQC: Índice de qualidade das calçadas.
L, E, IL, IT, M, S, P, F, ER, A, AB, ES, LO, IM, V: pontuação obtida pela avaliação
técnica dos aspectos de Largura efetiva, Estado de Conservação das calçadas,
Inclinação Longitudinal, Inclinação Transversal, Material Utilizado, Sinalização,
Percepção de aproximação de veículos, Fluxo de veículos, Estado da rua,
Aproximação de veículos na travessia, Arborização, Estética, Localização, Iluminação
e Visão em profundidade.
pl, pe, pil, pit, pm, ps, pp, pf, per, pa, pab, pés, plo, pim, pv: ponderação dos
indicadores de Largura efetiva, Estado de Conservação das calçadas, Inclinação
Longitudinal, Inclinação Transversal, Material Utilizado, Sinalização, Percepção de
aproximação de veículos, Fluxo de veículos, Estado da rua, Aproximação de veículos
na travessia, Arborização, Estética, Localização, Iluminação e Visão em profundidade.

Os pesos das variáveis de caracterização física e ambiental das calçadas, segundo os
aspectos relativos ao conforto, segurança e ambiente, também foram quantificados através da
aplicação da pesquisa de opinião com os usuários.
Para completar a avaliação final do índice de qualidade das calçadas, foi definido o
nível de serviço correspondente a cada faixa de índice de qualidade (Tabela 8).

Tabela 8 - Índice de qualidade e nível de serviço.
Índice de qualidade

Condição

Nível de Serviço

5

Excelente

A

4,0 a 4,9

Ótimo

B

3,0 a 3,9

Bom

C

2,0 a 2,9

Regular

D

1,0 a 1,9

Ruim

E

0,0 a 0,9

Péssimo

F

Fonte: Ferreira e Sanches, 2001.
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Desta forma, o resultado que será obtido, relaciona-se com a pontuação da aplicação
da metodologia (IQC) durante um processo de avaliação com uma escala de variação do nível
de serviço oferecido, para que se tenha um resultado a respeito do nível de serviço oferecido.
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7.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos na aplicação da pesquisa, com o processamento de 342
questionários para avaliar o grau de importância das variáveis de caracterização física e
ambiental das calçadas, segundo a percepção dos usuários, são apresentados através de
gráficos, tabelas e discussões de todos os resultados encontrados a partir do estudo realizado
sobre a qualificação dos espaços de circulação urbana – calçadas.

7.1

RESULTADOS DA PESQUISA E PERFIL DOS ENTREVISTADOS

As características gerais a respeito do perfil do grupo de pessoas entrevistadas na
pesquisa são apresentadas, mediante índices de porcentagem (Tabela 9).

Tabela 9 – Perfil dos entrevistados.
CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ENTREVISTADOS
FAIXA ETÁRIA

SEXO
GRAU DE INSTRUÇÃO

MODOS DE TRANSPORTES

FREQUÊNCIA DAS
VIAGENS

PRINCIPAL REGIÃO DOS
DESLOCAMENTOS

Até 15 anos
De 15 a 30 anos
De 35 a 40 anos
De 41 a 50 anos
De 51 a 60 anos
Acima de 60 anos
Masculino
Feminino
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Cadeira de rodas
Bicicleta
Ônibus
Automóvel
A pé
Diariamente
Mais que 5x por semana
Menos que 5x por semana
Quase nunca
Centro da cidade
Bairros
Bairros e Centro

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.

% PESQUISADA
1,17%
70,18%
14,32%
9,35%
4,98%
0%
48,25%
51,75%
12,58%
61,69%
25,73%
0%
3,51%
46,20%
48,53%
1,75%
42,40%
17,83%
14,62%
25,15%
40,35%
9,36%
50,29%
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Observa-se através dos dados coletados, que a faixa etária predominante dos usuários
que responderam aos questionários, foi entre 15 e 30 anos. Como cidadãos e usuários do
espaço público urbano, os jovens, incentivam as pesquisas e reivindicam suas expectativas. Já
as pessoas com idade mais avançadas presentes na faixa etária de 51 a 60 anos e acima de 60
anos, apesar de terem os mesmos anseios que os jovens, parecem encontrar maiores
dificuldades e obstáculos nos trajetos feitos pelas calçadas.
Foi possível perceber, também, que houve uma pequena diferença de percentual de
respostas entre pessoas do sexo feminino (51,75%); e do sexo masculino (48,25%). Com
relação ao grau de escolaridade, prevaleceram as respostas dos usuários que têm o Ensino
Médio completo, com mais de 60%. Este fato contribuiu ainda mais para que os usuários
tenham conhecimento e saibam a respeito das verdadeiras necessidades de uma infraestrutura
de qualidade em relação às calçadas. Os demais níveis apresentaram uma pequena diferença
entre si.
Ainda, através das entrevistas, foi possível identificar que grande parcela dos usuários
entrevistados utiliza-se do automóvel (48,53%) ou ônibus (46,20%), como seu principal meio
de transporte, não descartando a possibilidade de utilizar o transporte a pé algumas vezes na
semana ou em alguns trechos da cidade. Esta realidade pode ser um fator contribuinte, pois na
região de estudo, localiza-se o Terminal Urbano de Maringá, proporcionando maior facilidade
de locomoção aos usuários e trabalhadores da região. Assim como o transporte coletivo, a
região conta com grandes espaços destinados a estacionamentos não pagos, promovendo um
grande fluxo de veículos e contribuindo ainda mais para o uso do automóvel.
Em relação à frequência das viagens, existem dois extremos que são os mais utilizados
pelos usuários entrevistados. Grande parte deles indicou como frequência das viagens a opção
diariamente, com mais de 40%; o que pode ser entendido que, grande parte dos usuários
entrevistados, frequentam a região por motivos de trabalho com 14,62% menos que cinco
vezes por semana, sendo considerada como uma frequência muito baixa, avaliando que a
região estudada tem oferta de muitos serviços básicos e comércios atrativos.
Grande parte dos entrevistados revelou que realiza seus deslocamentos em direção ao
centro e bairros da cidade, o que demonstra a necessidade da preocupação com a
acessibilidade e infraestrutura em todas as regiões da cidade, para garantir o livre acesso a
todos os usuários. Além disso, como a região é predominantemente comercial, os
deslocamentos diários dos usuários que trabalham na região, justificam os dados apresentados
(42,40%). O acesso às residências fica por conta da distribuição do zoneamento urbano do
município, fazendo com que a região estudada seja valorizada pelos seus comércios, serviços
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e destinadas a esses usos e, indiretamente, contribui para a valorização de outras regiões da
cidade, fazendo com que a população busque outras regiões ou as proximidades para fixarem
residência, dando incentivo à abertura e expansão de novos espaços e loteamentos.
O perfil predominante dos usuários entrevistados é jovem, com faixa etária entre 15 e
30 anos, do sexo feminino, com uma escolaridade compatível ao ensino médio completo,
utiliza-se do automóvel ou ônibus como principal meio de transporte para realizar viagens
diariamente dos bairros em direção ao centro.

7.2

CÁLCULO

DO

GRAU

DE

IMPORTÂNCIA

DAS

VARIÁVEIS

DE

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E AMBIENTAL DAS CALÇADAS, SEGUNDO A
OPINIÃO DOS USUÁRIOS

Os resultados dos dados levantados na pesquisa de opinião dos entrevistados a respeito
do grau de importância das variáveis de caracterização dos aspectos de conforto, segurança e
ambiente das calçadas estão representados conforme (Tabelas 10, 11 e 12).

Tabela 10 - Respostas dos questionários sobre a importância das variáveis de caracterização
dos aspectos de conforto.
Número de respostas por grau de importância
Variáveis/ Indicadores
(1= maior importância; 5= menor importância)
ASPECTOS DE CONFORTO
1
2
3
4
5
Largura efetiva
106
68
101
38
29
Estado de conservação
152
47
52
32
59
Inclinação Longitudinal
54
59
100
75
54
Inclinação Transversal
38
60
99
85
60
Material utilizado
58
88
75
65
56
Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.

Tabela 11 - Respostas dos questionários sobre a importância das variáveis de caracterização
dos aspectos de segurança.
Número de respostas por grau de importância
Variáveis/ Indicadores
(1= maior importância; 5= menor importância)
ASPECTOS DE SEGURANÇA
1
2
3
4
5
Sinalização
140
44
54
54
50
Percepção de aproximação dos veículos
106
58
89
62
27
Fluxo de veículos
77
69
83
57
56
Estado da rua
111
60
45
63
63
Aproximação de veículos na travessia
117
67
83
32
43
Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.
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Tabela 12 - Respostas dos questionários sobre a importância das variáveis de caracterização
dos aspectos do ambiente.
Número de respostas por grau de importância
Variáveis/ Indicadores
(1= maior importância; 5= menor importância)
ASPECTOS DO AMBIENTE
1
2
3
4
5
Arborização
89
65
76
47
65
Estética
71
65
85
62
59
Localização
58
93
82
73
36
Iluminação
116
61
65
59
41
Visão em profundidade
74
73
95
49
51
Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.

Para se obter o valor do grau de importância de cada variável, de acordo com métodos
estatísticos, enquadraram-se as frequências obtidas para cada importância de cada variável em
uma distribuição estatística contínua chamada de distribuição normal (Tabelas 13, 14 e 15).
Para tal, calculou-se a frequência normal e o desvio padrão de acordo com as equações (7 e
8):
a) Importância (x): escala numérica inteira de 1 a 5;
b) Frequência (f): quantidade com que cada importância ocorre nos questionários;

N=Ʃf

(7)

S²= Ʃ(x-x1)².f/m-1

(8)

Em que:
N: Normal

Em que:
S2: Desvio padrão;
x1: Valor da média ponderada;
m: Número de entrevistados.

Tabela 13 – Importância das variáveis de caracterização do aspecto de conforto das calçadas.
Variáveis
Largura efetiva
Estado de conservação
Inclinação longitudinal
Inclinação transversal
Material utilizado

Média Ponderada

Desvio Padrão

2,462
2,412
3,046
3,201
2,921

1,266
1,536
1,287
1,238
1,334

114
Através dos resultados (Figura 33)
3 pode-se
se verificar que a importância do pavimento
(superfície de contato com o usuário) da calçada foi destacada, pois a variável de “Estado de
Conservação das Calçadas” foi considerada a mais importante
importante dentre a outras. As demais
variáveis obtiveram importância relativamente próximos a de destaque, porém foram
consideradas menos importante na pesquisa.

Figura 33 – Desvio padrão das variáveis de caracterização do aspecto de conforto das
calçadas.
Aspectos de Conforto
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Largura efetiva

Estado de
conservação

Inclinação
longitudinal

Inclinação
transversal

Material utilizado

Tabela 14 – Importância das variáveis de caracterização do aspecto de segurança das calçadas
Variáveis
Sinalização
Percepção de aproximação de veículos
Fluxo de veículos
Estado da rua
Aproximação de veículos na travessia

Média Ponderada

Desvio Padrão

2,502
2,549
2,842
2,728
2,464

1,506
1,307
1,380
1,525
1,371

Quanto à segurança as variáveis relacionadas com os fatores de facilitação na travessia
“Sinalização” e “Estado da rua” foram as mais destacadas nesse aspecto (Figura 34).
3
As
demais consideradas, menos importantes em detrimento do atendimento às mais valorizadas,
segundo a percepção dos usuários.
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Figura 34- Desvio padrão das variáveis de caracterização do aspecto de segurança das
calçadas.
Aspectos de Segurança
1,55
1,5
1,45
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
Sinalização

Percepção de Fluxo de veículos
aproximação de
veículos

Estado da rua

Aproximação de
veículos na
travessia

Tabela 15 – Importância das variáveis de caracterização do aspecto do ambiente das calçadas.
calçadas
Variáveis
Arborização
Estética
Localização
Iluminação
Visão em profundidade

Média Ponderada

Desvio Padrão

2,807
2,921
2,812
2,555
2,795

1,448
1,375
1,246
1,412
1,334

se que os entrevistados consideraram como variáveis de maior importância as
Verifica-se
de “Arborização” e “Iluminação” (Figura 35),
3 ), ao analisarem os aspectos de qualidade do
ambiente das calçadas e espaços públicos, valorizando, assim, as variáveis que proporcionam
benefícios diretos aos pedestres e indiretos aos comerciantes locais, que conseguem atrair um
maior número de público, considerando a pesquisa apresentada.
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Figura 35 – Desvio padrão das variáveis de caracterização do aspecto do ambiente das
calçadas.
Aspectos do Ambiente
1,5
1,45
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
Arborização

Estética

Localização

Iluminação

Visão em
profundidade

As demais variáveis também foram muito valorizadas, segundo
egundo a percepção dos
usuários, porém, com menos destaque se relacionadas com as de maior
maior importância.

7.3

CÁLCULO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DAS CALÇADAS - IQC

Conforme citado em 6.2, a avaliação final do ambiente das calçadas é obtida através
do cálculo do Índice de Qualidade das Calçadas - IQC,, representado pela equação (9):
(

IQC= pl. L + pe.E +pil.
+
IL+pit.IT+ pm.M+ps.S+pp.P+pf.F+per.ER+pa.A
+ps.S+pp.P+pf.F+per.ER+pa.A
+pab.AB +pes.ES+plo.LO+pim.IM+pv.V

(9)

Em que:
IQC: Índice de qualidade das calçadas.
L, E, IL, IT, M,, S, P, F, ER, A, AB, ES, LO, IM, V:
V pontuação obtida pela avaliação
técnica dos aspectos de Largura efetiva, Estado de Conservação das calçadas,
Inclinação Longitudinal, Inclinação Transversal, Material Utilizado, Sinalização,
Percepção de aproximação de veículos, Fluxo de veículos, Estado da rua,
Aproximação de veículos na travessia, Arborização, Estética, Localização, Iluminação
e Visão em profundidade.
profundidade
pl, pe, pil, pit, pm,
pm, ps, pp, pf, per, pa, pab, pés, plo, pim, pv:
pv ponderação dos
indicadores de Largura
rgura efetiva, Estado de Conservação das calçadas, Inclinação
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Longitudinal, Inclinação Transversal, Material Utilizado, Sinalização, Percepção de
aproximação de veículos, Fluxo de veículos, Estado da rua, Aproximação de veículos
na travessia, Arborização, Estética, Localização, Iluminação e Visão em profundidade.

Dois dos indicadores se destacam mais em relação aos demais (Tabela 16). O
indicador de “estado de conservação das calçadas” obteve, segundo a percepção dos usuários,
um índice relativamente menor em comparação aos demais, isso quer dizer que foi
considerado o indicador de maior importância; e o indicador “inclinação transversal”, em
contrapartida, foi considerado o menos importante se comparado aos outros.

Aspectos
CONFORTO

SEGURANÇA

AMBIENTE

Tabela 16 - Ponderação obtida.
Indicadores de qualidade

Ponderação

Largura efetiva

0,060

Estado de Conservação das calçadas

0,058

Inclinação longitudinal

0,074

Inclinação transversal

0,078

Material utilizado

0,071

Sinalização

0,061

Percepção de aproximação de veículos

0,062

Fluxo de veículos

0,069

Estado da rua

0,066

Aproximação de veículos na travessia

0,060

Arborização

0,068

Estética

0,071

Localização

0,068

Iluminação

0,062

Visão em profundidade

0,068

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.

Já para o cálculo do IQC, considerando os dados de ponderação obtidos e os valores da
análise técnica (Tabelas 17, 18 e 19) tem-se a aplicação dos resultados encontrados na
equação (10), a fim de obter o valor do IQC:
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Tabela 17 – Resultado da análise técnica, segundo os aspectos de conforto.
Variáveis de conforto
Largura da calçada
Estado de conservação da superfície da calçada
Inclinação transversal da calçada
Inclinação longitudinal da calçada
Características do material de revestimento da calçada

Notas atribuídas às variáveis
4
3
3
4
4

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.

Tabela 18 - Resultado da análise técnica, segundo os aspectos de segurança.
Variáveis de conforto
Sinalização e rampas
Fluxo de veículos na intersecção
Estado de conservação da superfície da rua
Visão de aproximação dos veículos na travessia
Percepção de aproximação de veículos

Notas atribuídas às variáveis
3
2
3
3
2

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.

Tabela 19 - Resultado da análise técnica, segundo os aspectos do ambiente.
Variáveis de conforto
Arborização
Estética do ambiente
Localização da calçada
Iluminação da calçada
Visão em profundidade

Notas atribuídas às variáveis
4
3
4
3
2

Fonte: Juliana C. Camilo, 2013.

Fazendo a substituição de valores na equação (10), tem-se:

IQC= 0,060.4 + 0,0588.3 +0,0743.4+0,078.3+0,0712.4+
0,061.3+0,0622.2 +0,0693.3+0,0665.3+0,0601.2+
0,0684.4 +0,0712.3+0,0686.4+0,0623.3+0,0681.2= 3,1521

(10)

Nesta pesquisa, aplicou-se uma metodologia para verificar a eficiência das calçadas e
avaliar o desempenho da infraestrutura dos espaços públicos, de forma que houvesse
praticidade e facilidade, a partir do aperfeiçoamento dos indicadores IQC, relacionando-os ao
níveis de serviço, para a avaliação da qualidade das calçadas e travessias.
Desta forma, através do valor da ponderação obtida, aplicada à fórmula do IQC acima,
chegou-se a um resultado em que o valor referente ao índice de qualidade das calçadas na
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região do Novo Centro de Maringá, PR é de 3,1521, considerado bom, segundo os aspectos
abordados e, correspondente a esse valor obtido, encontrou-se um índice de nível de serviço
C, também apresentando boas condições de uso para os pedestres.
Com esse resultado do IQC é possível compará-lo com a pesquisa desenvolvida por
Ferreira e Sanches (2001), em que a metodologia criada por eles, foi aplicada na avaliação da
qualidade das calçadas na região central da cidade de São Carlos - SP, que é uma cidade de
porte médio com cerca de 190 mil habitantes. A área onde foi realizada a pesquisa é composta
por 16 quadras, onde estão localizados o Mercado Municipal e praças públicas. O uso do solo
na região é basicamente comercial (varejo) e residencial.
A aplicação da metodologia na avaliação das calçadas na área central da cidade de São
Carlos permitiu verificar que o método utilizado é de fácil aplicação e análise e o nível de
qualidade das calçadas na área central de São Carlos é apenas regular, revelando o descaso
com os espaços públicos e as calçadas;
Além disso, fazendo as comparações dos resultados, é possível verificar que a
metodologia apresentada pode ser bastante útil, para os administradores municipais, na
avaliação da qualidade das calçadas e na identificação dos pontos onde as melhorias são mais
necessárias e urgentes além de permitir que cada calçada da extensão estudada, possa ser
analisada independentemente, assim como se tem a possibilidade de análise, os trechos
compreendendo as calçadas contidas na região central da cidade Maringá – PR, localizado no
Novo Centro.
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8.

CONCLUSÃO

O objetivo principal deste estudo foi avaliar os espaços de circulação urbana: as
calçadas, que por se tratar de um espaço livre, apresenta uma realidade complexa sob uma
aparente simplicidade.
Segundo os aspectos revelados no decorrer do trabalho, percebeu-se que a calçada se
constitui numa categoria de análise que apresenta uma dinâmica própria, sendo por isso
suscetível a avaliações e abordando diversos aspectos, tais como: conforto, segurança e
ambiente.
Tomando como base a percepção dos usuários, e a importância atribuída por eles a
cada uma das variáveis de caracterização dos aspectos de conforto das calçadas, sugere que a
variável de “Estado de conservação das calçadas” é mais relevante quando comparada com as
demais. Ainda, é possível perceber a preocupação dos entrevistados com as variáveis
relacionadas aos meios de circulação, que podem dificultar e/ou até mesmo impedir o livre
fluxo de pedestres.
Com relação as variáveis de caracterização do aspecto de segurança, “Sinalização” e
“Estado da rua” foram apontadas como as mais relevantes, pois quando não são ofertadas em
boas condições, podem ocasionar possíveis acidentes, dificultando ou impedindo a circulação
nas travessias das vias.
Na avaliação da importância das variáveis de caracterização do aspecto ligado ao
ambiente constituído pelo meio físico que envolve as calçadas, os usuários optaram em
valorizar “Arborização” e “Iluminação”, por oferecer a vantagem da circulação de pedestres
no período noturno, garantindo-lhes uma margem maior de segurança em relação aos
pequenos furtos e contribuíndo para a melhoria do aspecto estético da cidade. A arborização,
assim como a vegetação em geral, constituiu-se numa barreia natural contra a propagacão de
ruídos, em especial, dos automóveis, funcionando como dissipadores. Para os comerciantes, a
valorização destas variáveis contribuem para a atratividade local e a qualidade do meio físico
em que está envolvido.
A aplicação da fórmula do IQC realizada por meio da avaliação técnica das condições
de infraestrutura das calçadas e espaços urbanos, e ponderada de acordo com a importância
relativa de cada um deles, segundo o ponto de vista dos usuários, fornece uma avaliação das
condições atuais destes espaços, além de apontar os níveis de serviço em que se enquadram,
conforme o trecho analisado e atendendo à metodologia desenvolvida.
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A metodologia aplicada possibilitou que os objetivos fossem atingidos, sendo possível
concluir que a avaliação das calçadas do Novo Centro de Maringá – PR, possui um Índice de
Qualidade das Calçadas de 3, 1521, considerado bom, segundo os valores de análise técnica e
ponderação de dados de acordo com a percepção dos usuários. O Nível de Serviço oferecido
nesta região é C, o que faz pensar em boas condições de oferta aos pedestres, apesar de ainda
ser possível encontrar alguns problemas pontuais observados pelos usuários entrevistados e
constatados na avaliação técnica. A importância atribuída pelos pedestres aos indicadores de
qualidade mostra a expectativa de conseguir calçadas que possuem excelentes condições e
qualidade nos aspectos mais básicos.
Ainda há muito o que fazer no sentido de oferecer calçadas completamente adequadas
aos pedestres e aos níveis de acessibilidade dos mesmos. É um exercício de cidadania que
começa a cada dia, a fim de reivindicar sempre a qualidade destes espaços de circulação
exclusiva para pedestres, defendendo e priorizando a finalidade a que se destinam,
considerando os aspectos abordados na pesquisa.
Sugere-se que outras pesquisas sejam desenvolvidas, utilizando-se da mesma
metodologia e focando nos aspectos de qualidade: conforto, segurança e ambiente,
relacionados à acessibilidade, em outras regiões da cidade, que comporte um fluxo intenso de
pedestres, com concentração de atividades diferenciadas (comércios e serviços) e uma
diversificação nas formas de ocupação das calçadas.
É preciso que as calçadas sejam estruturadas conforme os parâmetros estabelecidos
pela Prefeitura Municipal, a fim de que haja uma organização e fiscalização pelos órgãos
responsáveis, além de atender à legislação que trata da manutenção destes espaços.
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APÊNDICES
Apêndice A – Questionário aplicado
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Departamento de Engenharia Civil
Pós – Graduação em Engenharia Urbana
Home Page: http://www.peu.uem.br
E-mail: sec-peu@uem.br
QUESTIONÁRIO AOS USUÁRIOS
Dados Pessoais

Grau de importância das variáveis

Assinale com x:
Faixa etária:
Até 15 anos _______________________ (
De 15 a 30 anos ____________________(
De 35 a 40 anos ____________________(
De 41 a 50 anos ____________________(
De 51 a 60 anos ____________________(
Acima dee 60 anos __________________(

Enumere de 1 a 5 as características que você
considera mais importantes em uma calçada. O
número 1 deve ser a característica de menor
importância e o número 5 deve ser o mais importante.
Os valores destas variáveis podem ser convertidos
em unidades compatíveis
veis entre si e representadas por
um intervalo de 1 a 5, que equivale a uma escala do
nível de serviço (1=ruim, 2= regular, 3= bom, 4=
ótimo, 5=excelente).

)
)
)
)
)
)

Sexo:
Masculino ________________________( )
Feminino _________________________( )
Grau de instrução:
Primeiro grau ______________________( )
Segundo
gundo grau ______________________( )
Terceiro grau ______________________( )
Modos de transporte utilizados nas viagens:
Cadeira de rodas ___________________(
Bicicleta __________________________(
_________________________
Ônibus ___________________________(
Automóvel ________________________(
A pé _____________________________(
Frequência das viagens:
Diariamente ______________________(
Mais que 5 vezes por semana _________(
Menos que 5 vezes por semana _______(
Quase nunca ______________________(

)
)
)
)
)

)
)
)
)

Aspectos de conforto ao longo das calçadas (1 a 5):
Largura efetiva da calçada __________________( )
Estado de conservação da superfície da calçada _ ( )
Inclinação longitudinal da calçada ____________( )
Inclinação transversal da calçada ____________(
_
)
Material utilizado na superfície da
d calçada _____( )
Aspectos de segurança durante a travessia (1 a 5):
Existência de sinalização e rampas ___________(
Percepção de aproximação dos veículos _______(
Fluxo de veículos na travessia
ssia _______________(
Estado de conservação da superfície da rua ____(
Visão da aproximação dos veículos na travessia _(

)
)
)
)
)

Aspectos do ambiente da calçada ( 1 a 5 )
Arborização ao longo da calçada
ca
_____________(
Estética do ambiente ______________________(
Localização da calçada _____________________(
Iluminação da calçada _____________________(
Visão em profundidade
fundidade ____________________(

)
)
)
)
)

Por onde você mais de desloca:
Observação:
Centro da cidade ___________________( )
Bairros ___________________________( ) Este questionário será utilizado para fins de
Bairros e centro ____________________( ) pesquisa.
Fonte: Keppe Junior, 2007.
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Apêndice B – Modelo de respostas de aos questionários a respeito da importância dos
aspectos de qualidade de conforto das calçadas.

RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS
VARIÁVEIS DE CONFORTO
USUÁRIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Largura
efetiva
2
1
3
1
1
3
4
1
3
4
3
3
3
1
3
3
2
2
3
2
3
2
4
4
3
1
3
4
3
5
4
3
5
2
2
4
3
2
4
3
1
2
5
4

Estado de
conservação
5
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3
5
2
1
1
1
1
1
1
4
3
3
3
3
3
3
5
1
5
5
2
4
2
1
2
4
5
5
3
2
1
3
5

Inclinação
Long.
3
4
4
5
4
3
2
3
4
3
3
3
3
2
5
4
3
3
4
3
2
5
4
2
2
4
5
3
4
1
1
3
4
2
3
4
3
4
2
4
4
2
3
1

Inclinação
Trans.
3
4
3
4
5
2
3
3
2
3
3
3
5
2
4
5
4
3
5
5
3
5
4
3
4
5
5
1
5
1
3
3
5
2
3
4
4
3
3
3
3
2
3
2

Material
utilizado
5
4
2
3
1
2
5
1
3
2
3
2
5
4
2
2
5
4
2
2
4
3
4
2
5
2
4
5
2
2
5
4
1
2
1
4
3
2
2
3
5
1
3
3
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Apêndice C – Modelo de respostas aos questionários a respeito da importância dos
aspectos de qualidade de segurança das calçadas.

USUÁRIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Sinalizaçã
o
4
1
3
5
1
1
4
1
3
2
3
5
4
4
1
1
1
2
1
1
4
1
5
5
3
1
3
5
2
5
2
3
1
2
1
2
5
1
3
1
1
1
5
3

RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS
VARÁVEIS DE SEGURANÇA
Percepção aprox.
Fluxo de
Estado da rua
Veículos
veículos
3
3
4
1
1
3
1
2
2
4
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
1
1
1
1
2
4
3
1
2
3
2
3
5
5
4
5
5
5
4
2
1
3
5
4
4
5
2
4
5
2
1
2
1
2
5
4
3
3
1
3
3
4
3
4
5
3
3
2
4
2
3
2
5
2
3
5
2
4
4
5
4
4
5
3
4
5
5
5
1
1
5
5
4
3
2
1
3
1
2
2
2
1
2
1
2
3
2
5
5
4
1
2
3
2
4
5
1
2
3
3
4
5
2
1
1
1
5
1
4
1
2

Aprox. veículos
na travessia
3
4
1
2
1
2
2
2
3
1
1
4
5
2
2
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
1
5
3
5
1
3
1
3
4
2
4
1
5
1
3
5
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Apêndice D – Modelo de respostas aos questionários a respeito da importância dos
aspectos de qualidade do ambiente das calçadas.
RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS
VARIÁVEIS DO AMBIENTE
USUÁRIO

Arborização

Estética

Localização

Iluminação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

4
4
5
5
1
1
1
2
2
3
4
2
4
2
5
3
4
1
3
3
2
2
1
3
3
4
4
5
1
3
5
3
5
4
3
2
3
3
4
2
1
2
1
3

5
4
4
3
2
1
4
4
2
3
3
3
1
2
3
5
5
3
1
1
2
2
4
3
4
5
3
2
5
2
4
3
1
3
1
2
4
2
5
2
3
2
2
1

4
4
4
2
3
2
5
3
1
4
2
4
4
1
4
2
2
2
2
2
3
2
4
3
2
1
4
4
4
2
2
5
1
2
1
2
4
2
3
3
4
1
4
4

4
2
4
4
5
1
2
1
3
1
4
5
5
2
1
1
1
1
5
5
4
3
3
4
1
2
5
5
2
5
1
3
1
5
1
2
4
1
3
1
5
2
3
5

Visão em
profundidade
4
2
4
1
5
3
3
2
5
1
3
4
3
3
2
4
3
2
4
4
3
3
3
3
5
3
4
3
3
5
5
3
2
4
1
2
4
4
2
1
5
2
5
2

