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RESUMO 

DE PELLEGRINI, Gabriela Grossi Fernandes. O Centro para as pessoas: Melhoria 
da mobilidade ativa na área calma de Curitiba. 2017. 164 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 

Caminhar é a forma mais democrática de se locomover. O debate em torno 
da qualidade de vida nas cidades contemporâneas e da importância do pensar e 
planejar o espaço urbano para o pedestre é um dos mais relevantes e urgentes da 
atualidade. Curitiba visando melhorar a cidade para os pedestres e diminuir o 
número de acidentes de trânsito na área central implantou a Área Calma, seguindo o 
modelo das zonas 30 aplicadas em diversas cidades do mundo. No entanto 
nenhuma medida urbanística foi realizada por parte do município além da 
regulamentação da velocidade em 40km/h, gerando diversas críticas ao modelo 
aplicado. Esta pesquisa buscou compreender as definições e aplicações da 
mobilidade ativa nos centros urbanos e os conceitos de “cidade para pessoas”, além 
de identificar a realidade da área de intervenção e seu entorno próximo através de 
uma análise exploratória, analítica e descritiva. Diagnósticos do da área calma foram 
levantados para compreender diversos fatores como densidade, fluxos, usos, 
estrutura viária, tamanho de quadra, tipologia de piso e largura das calçadas. 
Através de todos os levantamentos realizados verificou-se que o atual perímetro da 
Área calma além de extenso inclui dois trechos completamente divergentes em 
tipologia, uso do solo e declividade, o bairro São Francisco e o bairro centro, 
limitando a execução de projetos em toda sua região. Estas análises delinearam as 
diretrizes normativas e projetuais do Master Plan e da proposta piloto de intervenção 
do desenho de rua, principalmente na redução do perímetro atual para um núcleo 
central que coincide com a área identificada pelos usuários como o centro da cidade, 
transformando da área central em um local atrativo para os modais ativos. As duas 
ruas para intervenção piloto buscam proporcionar a extensão do calçadão da XV e 
dar início a uma futura conexão atrativa entre o centro e o setor histórico. A pesquisa 
conclui que apenas a regulamentação da velocidade não torna o local atrativo e seguro 
para os meios não motorizados, faz-se necessária a melhoria da infraestrutura urbana, 
aplicação de políticas públicas estratégicas e incentivos para atrair a apropriação do 
espaço público central. 

 

Palavras-chave: Mobilidade ativa. Pessoas. Caminhabilidade. Centro. Área Calma. 

 



ABSTRACT 

DE PELLEGRINI, Gabriela Grossi Fernandes. The city center for people: Active 
mobility improvement at Curitiba’s calming area. 2017. 164 p. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 

Walking is the most democratic way of getting around. The debate about the 
quality of life in contemporary cities and the importance of thinking and planning the 
urban space for the pedestrian is one of the most relevant and urgent today. Curitiba 
aiming to improve the city for pedestrians and to reduce the number of traffic 
accidents in the central area implemented the Calm Area, following the model of 
zones 30 applied in several cities of the world. However, no urban measures were 
taken by the municipality in addition to speed regulation at 40km / h, generating 
several criticisms of the applied model. This research sought to understand the 
definitions and applications of active mobility in urban centers and the concepts of 
"city for people", as well as to identify the reality of the area of intervention and its 
surrounding environment through an exploratory, analytical and descriptive analysis. 
Diagnostics of the calm area were raised to understand several factors such as 
density, flows, uses, road structure, block size, floor typology and width of sidewalks. 
Through all the surveys carried out, it was verified that the current perimeter of the 
Area, in addition to being extensive, includes two completely divergent sections in 
typology, land use and slope, the São Francisco neighborhood and the downtown 
neighborhood, limiting the execution of projects throughout region. These analyzes 
outlined the normative and design guidelines of the Master Plan and the pilot 
intervention proposal of the street design, mainly in reducing the current perimeter to 
a central nucleus that coincides with the area identified by the users as the center of 
the city, transforming from the central area in an attractive location for active modals. 
The two streets for pilot intervention seek to provide the extension of the XV 
boardwalk and start a future attractive connection between the center and the 
historical sector. The research concludes that only speed regulation does not make 
the site attractive and safe for non-motorized means, it is necessary to improve urban 
infrastructure, implement strategic public policies and incentives to attract the 
appropriation of the central public space. 

 

Keywords: Active mobility. People. Walkability. City Center. Calming Area. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde criança lidar com problemas da mobilidade na cidade me despertaram o 

interesse, passando sempre a questionar e buscar melhores soluções para os 

ambientes urbanos que andam cada vez mais caóticos. A ideia do trabalho se deu 

durante uma das minhas viagens para Buenos Aires, por ser filha de pai argentino 

viajar para lá sempre foi recorrente. Desde pequena passava as férias por lá, mas a 

cada ano que passava a cidade que eu tanto gostava começou a se degradar 

rapidamente, sendo tomada pelo caos do trânsito (carros e transporte público 

desorganizado), pelos infinitos vendedores ambulantes, pelo enorme número de 

imigrantes bolivianos e peruanos que chegaram sem estrutura, pela sujeira e pela 

insegurança que tomava conta da cidade. Acabei ficando três anos sem ir para lá e 

quando retornei o cenário de mudança que presenciei foi um choque profundo - 

corredores exclusivos de ônibus; ruas reformadas, limpas, organizadas e com 

prioridade para os pedestres; ausência de vendedores ambulantes; comércio ativo e 

pessoas nas ruas - fazendo com que eu buscasse maiores informações sobre o que 

tinha acontecido por lá. Descobri sobre o projeto prioridade peatonal que havia 

começado a ser implantado na cidade e aquilo me fascinou. Percebi que mudanças 

podem sim acontecer fora de países desenvolvidos, proporcionando esperanças e 

motivações em busca da implementação de um projeto similar na cidade de Curitiba. 

Este foi o ponto de partida do trabalho, que se somou com a minha afinidade por 

esportes e atividades físicas; e pela extensa bagagem teórica adquirida ao longo dos 

anos a respeito de mobilidade ativa, transportes alternativos e como inseri-los na 

cidade. O trabalho trata de uma nova proposta para a área Calma de Curitiba, 

focando na melhoria da mobilidade ativa – mobilidade para pedestres, ciclistas e 

outros meios não motorizados - e da infraestrutura na região. O projeto será feito de 

forma a proporcionar maior bem-estar, comodidade, segurança e praticidade para os 

pedestres e ciclistas na área central da cidade.  

 

1.1. PROBLEMÁTICA 

Como seria a configuração urbanística de parcelas centrais da cidade caso 

elas fossem pensadas para a mobilidade não motorizada? 
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1.2. HIPÓTESE 

Através de alterações urbanísticas que desestimulem o uso do automóvel e 

favoreça os pedestres e outros meios ativos de locomoção. Algumas medidas que 

alterariam este cenário seriam a implantação de ruas pacificadas, adequação da 

tipologia de piso da área central, alargamento das calçadas, requalificação das 

fachadas e seus usos diurnos e noturnos, melhoria da iluminação e implantação de 

mobiliários, visando aumentar os espaços de estar e convivência e 

consequentemente a sensação de segurança, impulsionando a quantidade de 

pessoas utilizem a mobilidade ativa como forma de locomoção nas áreas centrais. A 

cidade de Curitiba poderia ter áreas que convidassem mais as pessoas a 

permanecerem e usufruírem dos espaços centrais, alterando positivamente a 

dinâmica do centro da cidade. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

Curitiba, visando a melhoria da mobilidade urbana e a segurança viária na 

área central, implantou a Área Calma em novembro de 2015. Esta área abrangente 

coincide com grande parte da área central e a totalidade do setor histórico de 

Curitiba. Objetivo desta medida de redução da velocidade para o máximo de 

40km/h, foi favorecer a convivência de todos os usuários das vias: pedestre, 

ciclistas, veículos motorizados privados (automóveis e motocicletas) e transporte 

público (ônibus e outros veículos compartilhados).  

Apesar disso, a redução da velocidade é apenas uma das medidas a serem 

adotadas a fim de garantir a mobilidade segura, a qual deve ser somada a outras 

intervenções urbanas, partindo do desenho urbano e da reeducação no trânsito, até 

a variedade de atividades e usos na região. Algumas cidades como Barcelona (PMU 

2013-2018), Londres e Rio de Janeiro (ITDP-Brasil) vêm trabalhando com planos e 

projetos que visam mudar o cenário atual de predominância do veiculo privado 

motorizado nas áreas centrais, investindo na priorização dos pedestres e dos meios 

de transporte não motorizados e dos compartilhados, diminuindo o número de 

acidentes e congestionamentos; e aumentando a segurança, conforto e bem estar 

ao circular pela rua.  
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1.4. OBJETIVO GERAL 

Propor duas escalas de intervenção na área calma, sendo a primeira um 

Masterplan com diretrizes gerais voltadas a toda a extensão da área calma em 

conjunto com a elaboração de um plano cicloviário central; e uma proposta de 

intervenção em duas ruas da Área Calma modificando seu projeto de rua, visando 

atender a demanda por segurança, mobilidade e uso dos espaços públicos na área 

mais central de Curitiba, focando naqueles que são os agentes mais vulneráveis do 

trânsito.  

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Compreender o conceito de mobilidade ativa; 

- Buscar soluções para tipologia de pisos, iluminação, vegetação, mobiliário 

urbano, ciclovias entre outros equipamentos necessários para as pessoas 

vivenciarem melhor os espaços públicos; 

- Conhecer o Histórico da área central de Curitiba, assim como seus dados 

geográficos, levantamentos físicos e zoneamento; 

- Analisar a proposta existente da área calma e as relações do pedestre com o 

entorno (segurança, distâncias, clima, acessibilidade) e diagnosticar suas 

principais deficiências e potencialidades; 

- Propor as diretrizes gerais de Masterplan voltadas a uma cidade para 

pessoas através da melhoria dos espaços, dos equipamentos públicos e da 

reestruturação da malha viária central; 

 

1.6. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) foi exploratória, descritiva e analítica. Foi iniciado através de análises 

bibliográficas de livros, manuais, dissertações e artigos referentes à mobilidade ativa 

e sua relação com o meio urbano em conjunto com referenciais a respeito da cidade 
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mais humana provida de espaços públicos seguros e democráticos. Em conjunto 

foram utilizados dados levantados por pesquisas oficiais nacionais e internacionais 

como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa 

e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), o Instituto de Políticas de Transporte e 

Desenvolvimento (ITDP), National Association of City Transportation Officials 

(NACTO), Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (SeMob), 

dentre outros. A fim de compreender de maneira prática como funcionam 

intervenções a respeito do tema foram estudos de caso com semelhança temática, 

dos quais foram levantadas as características referenciais e norteadoras para a 

elaboração do projeto urbano deste trabalho.  

De forma a analisar inserção do local de intervenção bem como a realidade 

de Curitiba foi analisada toda a relevância histórica do lugar e seus elementos e a 

contextualização da área central e a inserção da Área calma. A fim de estabelecer 

um cenário mais realista a respeito da área foi elaborado um questionário a respeito 

dos meios de transporte ativo e o espaço público, o qual foi aplicado a trinta pessoas 

que circulavam na região do Largo Bittencourt, da praça Santos Andrade e da Rua 

XV de novembro. Foi utilizado como base de dados sobre a área calma os 

levantamentos de cinco indicadores de caminhabilidade do setor realizados pela 

autora em sua Iniciação Científica em conjunto com outras três alunas e sob a 

orientação da professora mestra Thais Sabóia Martins entre 2016 e 2017. A fim de 

um diagnóstico aprofundado foram elaborados diversos levantamentos adicionais 

sobre área calma e seu entorno. 

Por fim, baseado nas bibliografias e na realidade, foram descritos o projeto 

urbano e suas diretrizes projetuais, visando desestimular o automóvel e inserir a 

mobilidade ativa no cenário central de Curitiba.  

 

1.7. ESTRUTURA DO TRABALHO 

No primeiro capítulo é realizada a introdução ao trabalho, bem com sua 

problemática, hipótese e justificativa, além de serem definidos o objetivo geral, os 

objetivos específicos e a metodologia de trabalho. 

O segundo capítulo busca discorrer sobre o conceito de mobilidade ativa e 

seu papel como agente produtor de espaço, especialmente nas áreas centrais; 
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explanar sobre o que é o espaço para o pedestre bem como entender os elementos 

urbanísticos que interferem nele e compreender a relevância que os remanescentes 

históricos possuem dentro dos centros urbanos. 

O terceiro capítulo apresenta quatro estudos de caso de referencial teórico e 

projetual de localizações e contextos diferentes, em que foram realizadas 

intervenções urbanas voltadas um tipo de modo de transporte ativo. 

No quarto capítulo buscou-se compreender a área de intervenção, seu 

entorno imediato, a sua relação com a cidade e as pessoas; e seus elementos 

urbanísticos. Por fim, o quinto capítulo aborda as diretrizes do Master Plan e do 

projeto de intervenção baseados nos estudos levantados nos outros capítulos. 
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2. CONCEITUAÇÃO TEMÁTICA 

2.1. MOBILIDADE ATIVA COMO AGENTE PRODUTOR DO ESPAÇO URBANO 

Um dos grandes desafios vividos pelas cidades no século XXI é sem duvida a 

mobilidade urbana, especialmente porque são os deslocamentos diários de pessoas 

os principais responsáveis por conectar os lugares da cidade, estruturar as relações 

e consequentemente definir o padrão de construção de nossos espaços de vida. No 

Brasil, o processo de industrialização que ocorreu a partir de 1950 gerou um 

crescimento acelerado nos grandes centros urbanos, transformando o padrão de 

deslocamentos nas cidades. O país que até então era rural tornou-se 

predominantemente urbano e atualmente mais de 80% da população brasileira vive 

em cidades (IBGE, 2010), percentual este que ultrapassa muitos países 

desenvolvidos e está extremamente acima da média mundial, a qual é pouco maior 

que 50%, segundo o World Factbook 2010 (CIA, 2010). Apesar deste cenário 

acelerado de expansão urbana, o modelo de desenvolvimento das cidades 

geralmente não induz o crescimento com equidade e sustentabilidade. A maior parte 

das cidades concentram as zonas de trabalho e lazer nas áreas centrais enquanto a 

maioria da população mora nos bairros mais periféricos, ocasionando uma dispersão 

territorial que potencializa a quantidade de deslocamentos e eleva as distâncias a 

serem percorridas diariamente, tornando a população extremamente dependente do 

sistema de transporte (público ou privado).  

A mobilidade possui uma função tanto espacial quanto social e as suas 

características e necessidades podem variar em função do lugar. Antigamente os 

elementos e agentes atuantes na circulação eram tratados de forma isolada, 

administrando a circulação dos veículos e não a de pessoas, hoje a mobilidade 

urbana é vista como um atributo das cidades que se refere ao deslocamento de 

pessoas e bens no espaço urbano, devendo ser estruturado baseado na inclusão 

social e direito a cidade, na sustentabilidade ambiental, na qualidade de vida, na 

gestão participativa e na democratização do espaço público. (BOARETO, 2007).  

Em sua abordagem convencional, a mobilidade sempre foi tratada por meio 

de uma abordagem que quantificava os deslocamentos ou viagens que acontecem 

nas cidades, tendo como referência um local de origem e outro de destino em 
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viagens geralmente motorizadas. Entretanto a Política Nacional da Mobilidade 

Urbana Sustentável (PNMUS, 2004), desenvolvida pelo Ministério das Cidades, 

definiu a mobilidade urbana como atributo associado às pessoas e bens, o qual está 

relacionado às necessidades de deslocamentos no espaço, de acordo com as 

atividades nele desenvolvidas, sem precisar quantificar o mesmo e incluindo muito 

mais do que os deslocamentos motorizados. Esta mudança de conceito deve-se 

principalmente ao fato de que a mobilidade está inserida em um contexto 

multidisciplinar, tem um papel fundamental para o progresso e planejamento das 

cidades.  

Autores da área (Araújo, 2004; Balbim, 2004; Mortari & Euzébio, 2009) 

apontam que na maioria das situações cotidianas o grande vilão dos 

congestionamentos nas ruas brasileiras é o automóvel individual que, apesar de 

atender a aproximadamente 20% da população, pode ser responsável por ocupar 

até 80% das vias públicas e pela emissão de mais de 20% de CO2 nas grandes 

cidades. Nos últimos 10 anos a frota de automóveis chegou a duplicar e o trânsito 

nas cidades tornou-se cada vez mais caótico interferindo diretamente com o 

transporte público e ocasionando um caos na mobilidade. Todo este cenário acabou 

sendo responsável por diversas manifestações sociais, como as que ocorreram em 

2013, que, apesar de ter o valor da tarifa de transporte público como a sua principal 

bandeira, buscavam debater assuntos bem mais profundos a respeito do que pode 

ser considerada a crise do espaço público no Brasil (Balbin, Krause, Linke, 2016). 

Não basta colocar toda a culpa do caos atual da mobilidade nos veículos 

individuais motorizados, pois eles possuem seu papel dentro da mobilidade, afinal 

oferecem uma liberdade de deslocamento que antes não era possível. Entretanto a 

ideologia funcional do modernismo, principalmente a partir da década de 60, foi 

grande norteadora do esvaziamento do espaço público da cidade, criando cidades 

como máquinas que possuem usos bem separados, com edificações individuais, 

isoladas e autônomas (grandes edificações unifamiliares, grandes centro de 

compras, grande centro cultural) que acabaram desconsiderando o espaço do 

entorno e consolidaram áreas com amplas distâncias para o pedestre, incentivando 

a necessidade e dependência dos automóveis (Gehl, 2010). Com o passar dos anos 

este uso tornou-se cada vez mais excessivo ocasionando congestionamentos, 

aumentando o tempo e a distância dos deslocamentos e consequentemente 
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impactando negativamente nos comércios de bairro, na qualidade do ar e na 

qualidade de vida de todos os cidadãos (Balbin, Krause, Linke, 2016). Vale ressaltar 

que o espaço ocupado pelos veículos individuais é muito maior do que outras formas 

de transporte (Figura 1), especialmente porque a maioria dos carros é geralmente 

ocupado por uma ou duas pessoas.  

 

 

Figura 1 - Uso do espaço urbano segundo o veículo  

FONTE: Base ITDP (2013). Modificado pela autora (2017) 

 

Contudo, esta priorização é responsabilidade do modelo rodoviarista de 

desenvolvimento aplicado no Brasil e da própria sociedade e os órgãos públicos que 

inconscientemente inverteram a pirâmide de prioridade no trânsito (Figura 2), 

implantando medidas urbanísticas que incentivam cada vez mais a utilização do 

veículo individual motorizado ao invés de favorecer os meios de transporte não 

motorizados e os coletivos. Visando o futuro, o progresso e o desenvolvimento é que 



23 

historicamente as cidades modernas acabaram sendo projetadas ou cresceram 

privilegiando os veículos motorizados, voltando à circulação viária dentro do espaço 

urbano para espaços a serem percorridas de automóveis, com ampliações e 

alargamentos das caixas de rua, raros locais para se transitar a pé e 

estacionamentos cada vez mais numerosos (exemplo nítido disso é Brasília). 

Atualmente as consequências destas decisões não aparentam ser nada positivas, 

como demonstram os altos níveis de congestionamento de veículos, a elevada 

poluição do ar e o aumento no número de atropelamentos e acidentes no trânsito. 

Muitas destas cidades acabaram gerando centros fáceis de chegar, mas que muitas 

vezes não vale a pena ir (SPECK, 2012). 

 

 

Figura 2 – Pirâmide de prioridade no trânsito 

FONTE: GDCI (2016) 

 

Entretanto, atualmente existe uma preocupação e uma tendência de modificar 

o cenário atual, seja por parte do poder público com políticas públicas de valorização 

aos pedestres, aos ciclistas e ao transporte coletivo, seja por parte da própria 

população, através de manifestações de descontentamento ou intervenções 
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pontuais de coletivos em espaços públicos. No Brasil, Estatuto das Cidades1 e a Lei 

12.587 de 2012, estabeleceram a política nacional de mobilidade urbana e a 

obrigatoriedade da elaboração de um Plano de Transporte Urbano Integrado pelas 

cidades com mais de 500 mil habitantes em conjunto com o seu plano diretor 

(atualmente a sua elaboração já é obrigatória para cidades com mais de 20 mil 

habitantes e para as situadas em regiões metropolitanas e de desenvolvimento 

integrado). A Resolução nº 34, de 01 de julho de 2005, do Conselho das Cidades, 

alterou sua denominação para Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade 

(PlanMob) além da reformulação do seu conteúdo.  A partir de então a mobilidade 

urbana passou a ser considerada como particularidade das cidades referente ao 

deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano, dispondo para isto dos 

veículos, das vias e de toda a infraestrutura urbana (PlanMob) e ficou estabelecido 

que as cidades deveriam ser responsáveis por garantir a diversidade de modais de 

transporte na cidade, priorizando sempre os meios não motorizados e o transporte 

coletivo. Além das novas políticas públicas a busca por soluções dos espaços 

públicos leva ao questionamento do modelo atual de mobilidade adotado em muitas 

cidades Brasileiras, especialmente quando lidamos com a mobilidade cotidiana e 

com a área central das cidades.  

Ao tratarmos da mobilidade cotidiana nos referimos ao movimento cíclico 

diário (ida e volta) de pessoas na cidade, de curta duração e destinado ao trânsito 

entre os principais locais de permanência (casa, trabalho, escola). Balbin, Krause e 

Linke (2016) afirmam que esta é a principal forma de deslocamentos na cidade, 

sendo aquela que deve ser levada em conta quando são feitas propostas de 

mudanças e alterações na mobilidade urbana de algum lugar. Por meio da análise 

dos sistemas de transporte existentes (regulamentação, características, principais 

usos, fluxos e relação com o espaço) é que pode ser feita uma análise das possíveis 

alterações da atual forma de movimento das pessoas naquele lugar, especialmente 

quando se lida com a área central da cidade que acaba reunindo boa parte dos 

fluxos de transporte (público, privado, motorizado e não motorizado) da cidade e do 

seu entorno próximo (região metropolitana). 

O centro das cidades, além da grande concentração de tráfego e de usos, 

guarda tesouros gigantes em diversas esferas. Foi lá que a cidade cresceu e se 

                                            
1
 Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 ficou conhecida como Estatuto da Cidade. 
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desenvolveu e é ali que estão guardadas muitas memórias do passado, a vitalidade 

do presente e as surpresas do futuro. Quando se tem a intenção de realizar 

intervenções em uma área central deve-se primeiramente ver aquele espaço como 

um cidadão que por ali vive, conhecer o lugar, ter na memória cada edificação e rua, 

para ai então interpretar quais são as reais necessidades daquele local (SPECK, 

2012). Em suma, as cidades são um organismo vivo que sofre alterações constantes 

e reagem de acordo com o meio, e o centro é a maior representação desta vitalidade 

delas.  

Realizar intervenções na escala humana nesta área da cidade é essencial, 

pois como Gehl (2013) afirma o ser humano é o principal construtor e transformador 

do espaço urbano, portanto a cidade e seu crescimento devem ser voltados para 

ele. E é a partir desta ideia que se desenvolve o conceito de mobilidade ativa, a qual 

visa uma estrutura urbana prioritária a locomoção das pessoas através de meios de 

transporte não motorizados, protegendo aqueles que são os agentes mais 

vulneráveis, especialmente os jovens, os idosos e as pessoas com necessidades 

especiais.  A mobilidade ativa, quando dispõe de boas condições de segurança e 

conforto, revela ser mais barata, saudável, uma forma prática de locomoção (quando 

considerada uma distância de até 5 km), além de ser energeticamente mais 

eficiente, contribuindo para a diminuição do uso de energias fósseis, da poluição do 

ar e da poluição sonora (Maruyama e Simões, 2014). É também o modo de 

transporte mais utilizado para percorrer pequenas distâncias e complementar 

viagens com outros modais, além de possui o maior nível de contato com o 

ambiente urbano e fornecer a mais intensa troca social, proporcionando as maiores 

experiências de interação com a cidade e seus agentes, vivenciando ela de forma 

humana. 

A importância da mobilidade ativa dentro dos centros urbanos é uma 

realidade, tanto que atualmente o SeMob, baseado no TOD2, orienta que o plano de 

mobilidade das cidades deva buscar a integração do planejamento distribuindo de 

forma mais equilibrada as atividades no território, minimizando a necessidade de 

viagens motorizadas, incentivando o adensamento nas regiões providas de 

infraestrutura e estimulando o uso de transporte não motorizado e coletivo. O TOD 

                                            
2
 Sigla em inglês para Desenvolvimento Orientado ao Transporte (Transit Oriented Development). 

Conceito recente e ainda pouco utilizado no Brasil, ainda que Curitiba seja referência internacional no 
emprego desta abordagem de planejamento urbano desde 1970. 
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determina que a requalificação do espaço urbano foque nos princípios da mobilidade 

urbana sustentável (Figura 3), através de um desenho urbano que priorize o 

pedestre e o ciclista, incentivos ao uso do transporte de massa, restrições aos 

estacionamentos e a circulação do automóvel, além da redefinição de parâmetros de 

urbanísticos voltados a cidades compactas, adensadas, bem conectadas e com uso 

misto do solo.  

 

Figura 3 – TOD e a Mobilidade Urbana Sustentável 

FONTE: ITDP (2014) 

 

A mobilidade ativa e o TOD são conceitos atrelados que se orientam a partir 

do caminhar, pedalar, conectar, promover o transporte coletivo, compactar, adensar, 

misturar e promover mudanças (ITDP, 2014). Ambos têm como foco uma vizinhança 

compacta, que proporcione fácil acesso a serviços e ao transporte público e seja 

desenvolvida na escala humana. O ato de caminhar é o principal modo ativo de 

deslocamento, sendo uma atitude espontânea de todos os seres humanos que 

possuem condições físicas para praticá-lo e que busca instintivamente o melhor 

caminho, ou seja, aquele que envolva o menor tempo, menor gasto energético e o 

mais seguro. 

Para serem incentivadas a caminhar, usufruir e permanecer no espaço 

urbano, os cidadãos precisam de locais que proporcionem sensação de conforto e 
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segurança na dimensão humana (GEHL, 2013). Ao oferecer um espaço urbano de 

qualidade, com proteção, segurança, dimensões generosas, mobiliários e qualidade 

visual, mais as pessoas vão querer usufruir para atividades além do caminhar. Ao 

utilizar o espaço público para diversos fins, proporciona-se uma vitalidade importante 

para a cidade, pois não é apenas um local de passagem e permanência, como 

também é um ambiente com significado social e político, funcionando como um 

fórum para a troca de ideias e opiniões (GEHL, 2013). 

“Em geral, reforça-se o potencial para uma cidade segura quando mais 
pessoas se movimentam pela cidade e permanecem nos espaços urbanos. 
Uma cidade que convida as pessoas a caminhar, por definição, deve ter 
uma estrutura razoavelmente coesa que permita curtas distâncias a pé, 
espaços públicos atrativos e uma variedade de funções urbanas. Esses 
elementos aumentam a atividade e o sentimento de segurança dentro e em 
volta dos espaços urbanos. Há mais olhos nas ruas e um sentido maior para 
acompanhar os acontecimentos da cidade, a partir das habitações e 
edifícios do entorno.” (GEHL, 2013, p. 6) 

 

A forma de deslocamento mais universal e flexível é o caminhar, pois seu 

trajeto é instantaneamente adaptável, ecológico e não possui custo, entretanto é o 

meio que mais sofre interferência direta do ambiente e das suas condições naturais 

e físicas, podendo estar mais vulnerável e desprotegido do que em outras formas de 

transporte. 

“O caminhar se caracteriza pela total liberdade e imprevisibilidade de 
movimento: pode-se escolher e alterar a todo e qualquer momento a 
velocidade e o direcionamento, em resposta a estímulos recebidos, mas 
nunca deixando de atender instintivamente ao principio básico do 
movimento a pé: menor dispêndio físico, menor tempo, menor caminho.” 
(MALATESTA, 2007, p.41). 

 

Speck (2017) afirma que a ”caminhabilidade é, ao mesmo tempo, um meio e 

um fim, e também uma medida”, isto porque além dos diversos benefícios físicos e 

sociais que são proporcionados pelo ato de caminhar, ela é a principal responsável 

pela vitalidade urbana, afinal de contas se um lugar é adequado e agradável para 

andar, as pessoas irão passar por ali, o que provavelmente proporcionará mais 

segurança e fará com que ainda mais pessoas frequentem e passem por aquele 

lugar (JACOBS, 1961). Se o pedestre está sob as condições corretas ele se 

multiplica, entretanto estas condições requerem muita atenção e devem atender a 

diversos critérios. É nestas horas que muitos confundem os projetos de 

embelezamento das cidades, com o real conceito de cidades caminháveis, afinal de 
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contas não basta uma rua ou região ser bonita ou segura isoladamente se a pessoa 

não tem motivo nenhum para passar por ali. Quanto a isso vale uma análise da 

“Teoria Geral da Caminhabilidade” elaborada por Speck (2017), na qual é descrita 

que para uma caminhada ser apropriada a mesma deve abranger quatro condições 

ao mesmo tempo, ser: proveitosa, segura, confortável e interessante. Basicamente 

isto quer dizer que a caminhada deve simultaneamente atender uma necessidade da 

pessoa, proporcionar a sensação de segurança (tanto em relação a acidentes 

quanto a assaltos), possuir calçadas e passeios confortáveis e acessíveis e propiciar 

uma paisagem agradável e interessante. 

A bicicleta é outro meio ativo muito importante dentro da mobilidade, 

especialmente porque é uma ferramenta complementar ao caminhar e que supre a 

necessidade de deslocamentos mais extensos, que seriam desgastantes para serem 

percorridos a pé. Diversas pesquisas apontam que a bicicleta proporciona benefícios 

em âmbito social, psicológico, econômico, ambiental e energético, além de ser uma 

ótima ferramenta para exercitar-se e proporcionar melhorias da saúde (Figura 4). 

 

  

Figura 4 - A bicicleta e a sociedade 

FONTE: The New Yorker (2013), Copenhagenize Design Co. (2015) 

 

Cidades como Amsterdã, Copenhagen e Strasbourg adotaram a bicicleta 

como um dos principais meios de se locomover dentro da cidade, tendo a maioria 

das ruas adaptadas para os ciclistas sejam com ciclovias, faixas exclusivas, vias 

compartilhadas, sinais especiais e postos de compartilhamento/aluguel. 
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No Brasil o Código Brasileiro de trânsito (CTB) é que regulamenta as leis de 

trânsito, bem como determina os conceitos de modais e infraestruturas voltadas ao 

trânsito. Referenciados à bicicleta e a sua infraestrutura são citadas definições 

quanto ao modal, a ciclofaixa e a ciclovia (Figura 5). 

 

(i)   

(ii)  

Figura 5 – Ciclovia (i) e ciclofaixa (ii) 

FONTE: NACTO (2011) 
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“BICICLETA - veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não 
sendo, para efeito deste Código, similar à motocicleta, motoneta e 
ciclomotor. 

CICLOFAIXA - parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva 
de ciclos, delimitada por sinalização específica. 

CICLOVIA - pista própria destinada à circulação de ciclos, separada 
fisicamente do tráfego comum.” (LEI 9503, Anexo I, CTB, 1997). 

 

Ao realizar pequenas medidas que favoreçam os pedestres, acolham os 

ciclistas, melhorem o transporte público e revitalizem áreas centrais em lugares 

atrativos será possível transformar a cidade e a vida dos seus moradores. A maioria 

destas melhorias não é cara nem trabalhosa (SPECK, 2016). 

 

2.2. O QUE É O ESPAÇO PARA O PEDESTRE? 

A rua abriga diversas funções além de ser via para os veículos, bem como a 

calçada tem uma função bem maior do que apenas proteger o pedestre. Ambas 

além de possuírem funções de circulação, são também os principais locais públicos 

da cidade, aqueles que dão vida a ela. As ruas e calçadas estão instintivamente 

ligadas à imagem da cidade e através dela que tudo acontece, se as ruas não são 

seguras passam a imagem de que a cidade também não é segura. Entretanto 

Jacobs (2011) afirma que três características são importantes a fim de auxiliar as 

ruas a conservarem a ordem pública: (i) Manter uma movimentação nas ruas de 

forma a aumentar os olhos para as vias; (ii) Prover nítida separação entre os 

espaços públicos e privados; (iii) Garantir a inexistência de empenas cegas através 

de mais vistas para as vias. 

A diversidade dos comércios é um dos fatores que trazem mais segurança à 

rua, bem como contato e a vivência nas ruas oferece aos moradores a oportunidade 

de manter a boa vida das calçadas, oferecendo uma vivência através dos contatos 

triviais entre vizinhos. Contam com o auxílio das políticas públicas para manter o 

ritmo de vida, a tolerância e o contato entre as pessoas buscando evitar a 

segregação e a discriminação (seja por classe econômica, religiosa e outros).  

Jacobs (2011) considera as ruas e as calçadas um dos melhores locais para 

as crianças brincarem e interagirem, especialmente porque sempre haverão adultos 

cuidando deles, tornando a área mais segura.  
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A calçada, o passeio, a rua e a via possuem diversas definições, sendo 

algumas mais práticas como o conceito de Jacobs (2011), que trata os mesmos 

como um “único objeto” que proporciona vida e segurança para a cidade, e outras 

sendo mais técnicas como é o caso do CTB, que assim define: 

“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. 

VIA - superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, 
compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central” 
(LEI 9503, Anexo I, CTB, 1997). 

 

Entretanto, o pedestre vivencia um espaço que se estende além da calçada e 

é definido pelos quatro planos que o envolvem: O plano do chão, da rua, do 

alinhamento predial e da cobertura (Figura 6). Nestes planos atuam os elementos 

responsáveis por contribuir com a qualidade espacial vivenciada pelas pessoas e 

são neles que as ações de intervenção urbana devem ser focadas. 

 

  

               

Figura 6 – Quatro planos da calçada: A perspectiva do pedestre.  

FONTE: NYC-DCP (2013). 
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O aspecto mais relacionado com a calçada é o plano do piso, que para ser 

considerado ideal deve possuir alguns elementos tais como uma largura de passeio 

generosa (mínimo de 1,2 metros) livre de obstáculos, tipologia de piso acessível, 

canteiros verdes, arborização, travessias seguras, iluminação, sinalização, mobiliário 

urbano, acesso para comércio/serviços e sua configuração depende do contexto em 

que está inserida (NYP-DCP, 2013).  

 

 

Figura 7 – Dimensionamento ideal de calçadas para área central (esq.) e bairro (dir.) 

FONTE: NYC-DCP (2013) 

 

Atualmente muitas instituições têm publicado manuais e cadernos de 

recomendação de diversos assuntos urbanísticos. Um destes manuais intitulado 

Global Street Design Guide, elaborado pelo Global Designing Cities Iniciative 

(GDCI), possui um vasto material com recomendações para a elaboração e 

planejamento de ruas e calçadas mais humanas. Os novos designs priorizam as 

pessoas e transformam as ruas em lugares seguros, atrativos e economicamente 

vibrantes (SADIK-KHAN, 2017), transformando a antiga hierarquia viária (Figura 8). 

Parâmetros que visam à segurança, acesso e mobilidade para todos os usuários, 

com qualidade ambiental, valorização do lugar, benefícios econômicos, saúde 

pública e sobretudo qualidade de vida. 

Nas cidades brasileiras o que acaba acontecendo na prática é a aplicação da 

definição do Código Brasileiro de Trânsito, em que o espaço destinado ao pedestre 

é apenas o passeio, ou seja, a faixa de circulação da calçada, excluindo o espaço da 

faixa de serviço (área para a instalação de postes, placas de sinalização, vegetação, 

mobiliário, entre outros).  
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Figura 8 - Indicação da calçada, passeio, rua e via  

FONTE: Base GDCI (2016). Modificado pela autora (2017) 

 

No entanto, é cada vez mais reduzida a importância que lhe é dada no 

tratamento do espaço urbano, visto que muitas acabam dominadas pelas faixas de 

serviço (Figura 9), reduzindo extremamente o passeio, deixando os pedestres sem 

espaço e cada vez mais vulneráveis a acidentes. Desta forma, o caminhar, que é a 

forma mais humana de deslocamento, acaba sendo constantemente relegado a um 

plano secundário em que calçadas e travessias adequadas são vistas como um 

privilégio e não uma necessidade urbana (MALATESTA, 2007). Diariamente é 

possível verificar pelas ruas das cidades o descaso que existe com esses espaços, 

dando prioridade à implantação de rampas de acessos de veículos, comércio 

ambulante, infraestrutura e mobiliários urbanos. 

 

     

Figura 9 – Calçada ocupada por equipamentos de serviço 

FONTE: Acervo pessoal (2017) 

 



34 

Há também os casos em que existe o uso incorreto da calçada por parte dos 

próprios cidadãos (Figura 10), o que acaba por degradar cada vez mais os pisos, 

além de muitas vezes impossibilitar a circulação dos pedestres, seja bloqueando a 

calçada parcialmente ou por completo. 

 

   

Figura 10 – Calçada com carro em cima do passeio e caçamba 

FONTE: MADEIRA (2016), G1 (2016) 

 

As calçadas refletem muito a imagem que as pessoas têm da cidade ou da 

região em que estão, tanto em relação à beleza do lugar, quanto à sensação de 

segurança propiciada. Jacobs (2011) afirma que uma função fundamental das ruas e 

calçadas de uma cidade é manter a segurança urbana. Não são necessárias muitas 

ocorrências em uma rua para que as pessoas tenham medo de transitar por ali, 

fazendo com que menos pedestres transitem por ali tornando este lugar ainda mais 

inseguro. Quando falamos sobre a segurança não é apenas contra assaltos, mas 

também quanto a acidentes de trânsito e quedas, mais um motivo da importância 

que deve ser dada ao pensar nos projetos de calçadas, nos pisos utilizados, no seu 

assentamento e na sua manutenção. 

 

2.3. A VALORIZAÇÃO DO PASSADO E DOS REMANESCENTES 
HISTÓRICOS NOS CENTROS URBANOS 

A valorização do passado das cidades é algo novo e recorrente nos últimos 

anos, especialmente nos países em desenvolvimento, refletindo uma significativa 
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mudança dos valores e atitudes sociais os quais até então eram ignorados e 

desvalorizados, pois se visava um mito de “país do futuro” com prioridade ao 

desenvolvimento econômico. Abreu (2011) afirma que a maioria das cidades 

brasileiras são novas, tendo a maioria dos seus núcleos urbanos formados apenas 

no século passado. Devido a este fator poucos vestígios materiais do passado 

sobreviveram, porém os poucos remanescentes históricos relevantes, hoje, tendem 

a ser valorizados com algumas exceções principalmente em relação ao patrimônio 

industrial. Atualmente, esta valorização se deve a diversos motivos, desde a 

exploração desta “memória urbana” como forma de mercadoria que pode ser 

mercantilizada e gerará lucro com o turismo (KEARNS e PHILO, 1993) até a 

preservação como elemento fundamental da constituição da identidade de um lugar 

(ABREU, 2011). Quando se fala na memória urbana entende-se como a memória 

das cidades, a qual abrange as memórias individuais e coletivas e as influências que 

estas exercem sobre o mesmo. Este conjunto de lembranças acaba sendo 

eternizado de alguma forma, seja nas paisagens ou até mesmo nos registros 

históricos, servindo como forma de reaproximar o lugar à sociedade. 

“O lugar é a extensão do acontecer solidário, entendendo-se como 
solidariedade a obrigação de se viver junto” (SANTOS, 1994, P.36 apud 
ABREU, 2011, P.24). 

 

A memória individual pode auxiliar no resgate da identidade de um lugar 

através dos relatos de pessoas que vivenciaram momento ali e não deve ser 

ignorada, no entanto não se deve esquecer que esta memória é subjetiva e pode ser 

distorcida ao longo do tempo. Já a memória coletiva é uma relação constante entre 

tempo e espaço, gerando muitos referenciais sociais e possibilitando que a memória 

possa ser compartilhada, afinal de contas ela é um conjunto de lembranças que 

foram construídas socialmente em grupo, superando o indivíduo. Ela é volátil, sendo 

alterada constantemente, pois o grupo não se mantém eternamente o mesmo, 

tornando-se uma lembrança viva (ABRU, 2011). 

A vivência na cidade proporciona uma grande variedade de memórias 

coletivas, as quais podem ser semelhantes bem como distintas, mas uma coisa é 

certa, todas elas pertencem à mesma cidade e coexistem como diversas imagens 

daquele lugar. 
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Além das edificações antigas há outros elementos que remetem de forma 

significativa a história de um lugar como a tipologia do piso a qual pode refletir 

diversos períodos históricos de um lugar. Um dos materiais mais empregados 

antigamente em cidades brasileiras foi o mosaico português. Este piso, que é 

montado praticamente como um quebra-cabeça de pedras geralmente bicolor, 

recebe diversos nomes que vão desde a denominação de pedra portuguesa até o 

Petit Pavé. 

Esta tipologia de piso começou a ser empregada em Portugal no século 19 e 

foi trazida para o Brasil no início do século 20 com a imigração de muitos artistas de 

Portugal para as colônias. É uma das mais fortes ramificações da calcetaria, técnica 

muito antiga utilizada nas vias públicas de civilizações grego-romanas, bizantinas e 

orientais. Esta técnica se diferencia da ao deixar de tratar o piso como arte 

decorativa, colorida, frágil e ornamentada, para transformá-lo em um objeto utilitário 

e bicolor, que possui um motivo principal e é capaz de permanecer em espaços 

abertos exposto à cargas e intempéries constantes (YAZIGI, E. 1996). Utilizaram-se 

incialmente pedras de calcário e basalto, devido à abundância dos materiais nas 

cercanias de Lisboa, entretanto com o passar do tempo utilizaram-se outras pedras, 

mantendo sempre o contraste entre uma cor clara e uma cor escura na composição. 

 

    

Figura 11 – Calçadão da Rua XV em Petit Pavé 

FONTE: Castellano, Daniel (2016), acervo pessoal (2017) 

 

Cidades como Rio de Janeiro e Curitiba começaram a utilizar este tipo de piso 

em diversas áreas centrais, retratando motivos de relevância histórica e cultural de 

suas regiões. Em Curitiba, os principais motivos estampados nas calçadas de petit 
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pavé são influências portuguesas, cultura indígena, movimento paranista, art 

nouveau e art déco. 

               

Figura 12 – Motivos do mosaico português em Curitiba 

FONTE: IPPUC (2015) 

 

Atualmente algumas das dificuldades de continuidade da implantação do 

material é a sua trabalhosa aplicação, a demanda por mão de obra qualificada e a 

falta de acessibilidade do material. 

 

2.4. O ESPAÇO DO PEDESTRE NAS VIAS PÚBLICAS: COMPOSIÇÃO DE 
ELEMENTOS FORMADORES 

A seção a seguir tem como objetivo analisar os elementos naturais e 

construídos que proporcionam direta e indiretamente a qualidade, conforto e 

segurança que um espaço público deve ter tendo como base os conceitos 

abordados por Gehl (2013) quando se fala da escala humana da cidade. 

O primeiro a ser analisado é a acessibilidade universal e o dimensionamento 

nas vias públicas para pessoas com qualquer tipo de dificuldades de locomoção.  

O segundo são as possíveis tipologias de piso, bem como a permeabilidade, 

estética, acessibilidade, resistência e funcionalidade de cada um dos materiais.  

O seguinte item trata da iluminação pública, bem como os tipos de lâmpada, 

seus dimensionamentos e suas combinações com outros mobiliários. 
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O quarto componente abordado é a vegetação, analisando as espécies ideais 

para ambientes urbanos, sendo levado em consideração seu porte, sua 

funcionalidade, seu efeito, suas raízes e sua estética. 

O quinto elemento especifica os tipos de estruturas cicloviária existentes, 

exemplificando os benefícios e deficiências de cada modelo. 

Finaliza-se a pesquisa com uma análise de outros mobiliários urbanos que 

são considerados relevantes para um melhor uso e apropriação do espaço público 

por parte dos cidadãos sendo eles: bancos, lixeiras, floreiras, balizadores, grades, 

abrigos.  

“Não basta projetar uma praça ou um parque. É preciso entender a 
dinâmica de uma cidade e a vida das pessoas no seu cotidiano, a fim de 
que os espaços públicos a serem projetados reflitam as necessidades e os 
anseios dos seus usuários, para só assim serem realmente utilizados. Um 
bom projeto de espaço público não depende apenas de uma boa execução 
técnica; também deve ser o espaço certo, no lugar certo e para as pessoas 
certas. A cidade precisa ser vista sob seus múltiplos aspectos, sejam eles 
físicos, sociais, econômicos ou culturais.” (GATTI, 2013, p.9) 

 

Entender quais são os mobiliários urbanos que têm a possibilidade de serem 

implantados é muito importante, no entanto não se deve esquecer que é essencial 

um levantamento de quais são as reais necessidades de determinado local. 

 

2.4.1. Acessibilidade e o dimensionamento nas vias públicas 

A pavimentação de uma calçada e os acessos entre a via e a calçada são 

elementos urbanos extremamente relevantes, pois são os principais responsáveis 

por garantir uma acessibilidade universal no meio urbano - conceito que atualmente 

abrange todas as pessoas que possam ter alguma restrição na locomoção como 

grávidas, doentes, crianças, idosos, deficientes e outros - além de controlar parte da 

drenagem urbana e servir como um elemento estético. Segundo a NBR: 

“Acessível: Espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias ou elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e 
vivenciado por qualquer pessoa.” (NBR 9050, 2015, p.2). 

 

Os elementos de circulação externa, tais como calçadas, faixas de travessia, 

rampas, estacionamentos e escadas devem sempre possibilitar uma rota acessível, 
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a qual é definida pela NBR 9050 (2015) como um trajeto contínuo, desobstruído e 

sinalizado, que pode ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as 

pessoas. A calçada pode ser dividida em 3 faixas de uso: A faixa de serviço com 

largura mínima de 0,70 metros; a faixa livre (passeio) com largura mínima de 1,20 

metros e altura livre de 2,10 metros; e a faixa de acesso com largura variada e que 

só deve ser utilizada para acomodar rampas caso a largura da calçada seja superior 

a 2 metros, caso contrário  a rampa deverá ser executada no interior do lote (Figura 

13). 

   

Figura 13 – Dimensionamentos mínimos da calçada 

FONTE: NBR 9050 (2015) 

 

Os materiais utilizados como revestimento devem ter a sua superfície regular, 

firme, estável, não trepidante e antiderrapante, bem como a sua inclinação 

transversal não deve superar os 3% e a longitudinal os 5% (caso seja superior 

deverá atender aos parâmetros de rampa ou não será uma rota acessível).  

Para as travessias de pedestres nas vias públicas há dois critérios que podem 

ser adotados a faixa elevada (Figura 14.iii) e o rebaixamento da calçada (Figura 

14.i), sendo que algumas medidas adicionais como o rebaixamento entre canteiros 

(Figura 14.ii) e a redução do percurso da travessia podem auxiliar a reduzir a 

distância a ser percorrida pelo pedestre. Em passeios estreitos em que não seja 

possível implantar nenhuma das duas medidas pode-se adotar o rebaixamento total 

da largura da calçada conforme a figura Figura 14.iv. 

 

(i)                                                                      (ii) 
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(iii)                                                                      (iv) 

       

Figura 14 – Travessias de pedestres nas vias públicas 

FONTE: NBR 9050 (2015) 

 

2.4.2.  As tipologias de piso nas vias públicas 

Atualmente existe uma variedade de pisos derivados das novas tecnologias e 

nesta seção buscou-se sistematizar aqueles com maior relevância e aplicabilidade 

em calçadas e vias públicas. Quando é falado em tipologia de piso deve-se entender 

como o pavimento da via, o plano horizontal do espaço, em que as texturas, cores, 

desenhos e durabilidade são fundamentais. Na sua elaboração podem ser utilizadas 

matérias primas locais e até mesmo o reuso de outras matérias primas descartadas. 

A análise dos tipos de materiais a serem empregados ressalta as qualidades e 

deficiências dos materiais mais empregados atualmente verificando a sua 

acessibilidade, permeabilidade, estética, resistência e funcionalidade. Quanto à 

tipologia de piso deve-se considerar que o pavimento da via é o plano horizontal do 

espaço em que as texturas, cores, desenhos, resistência e durabilidade são 
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fundamentais e para a sua elaboração podem ser utilizadas matérias primas locais 

ou até mesmo o reuso de outras matérias primas descartadas. Os pavimentos são 

classificados em três tipos os materiais flexíveis, os rígidos e os semiflexíveis e suas 

potencialidades e deficiências dependem muito do ambiente em que será 

implantando além da forma em que é executado a sua aplicação. Quando o foco são 

os pedestres três funções devem ser atendidas de acordo com Mascaró (2008): 

Distribuir corretamente as cargas exercidas sobre ele; proporcionar uma superfície 

estável, lisa e antiderrapante; e proteger o terreno da erosão ao mesmo tempo em 

que permite a permeabilidade do solo. Os fatores mais importantes para determinar 

uma pavimentação ideal são a resistência às cargas, a resistência à tração, o 

coeficiente de atrito, a facilidade de conservação, a permeabilidade, os desenhos, as 

texturas e as cores. A seguir são analisados alguns materiais quanto a esses 

fatores. 

 

 Petit pavé 

A pedra portuguesa é uma pedra material que carrega um peso histórico 

muito grande e que reutiliza a matéria prima existente na região sul e sudeste do 

Brasil. É um material permeável se corretamente assentando, no entanto a frequente 

passagem de água pelas juntas (preenchidas apenas por areia fina) enfraquece a 

base desestabilizando o piso e possibilitando que as pedras se soltem com 

facilidade (MASCARÓ, 2008). Não é um piso acessível, possui baixa resistência à 

cargas, possui um coeficiente médio de atrito, é necessária uma manutenção 

constante além de um correto assentamento, possibilita a elaboração de diversos 

desenhos no piso (muitos dos temas com relevância histórica) e possui diversas 

cores, mas as mais utilizadas são a branca, a preta e ocasionalmente a vermelha 

(VASCONCELOS, 2006). 

 



42 

 

Figura 15 – Tipologia de Petit Pavé e sua aplicação 

FONTE: ippuc (2015) 

 

 Lousa e Paralelepípedo 

A Pedra conhecida por lousa é um tipo de pedra bruta muito resistente de 

granito (cinza claro) e basalto (azuladas/pretas). É uma tipologia de piso muito 

histórica e que foi muito utilizada nos primórdios por serem feitas de matéria prima 

abundante em diversas partes do Brasil. É um piso de fácil manutenção, mas 

necessita de um bom assentamento e acabamento já que é aplicado diretamente 

sobre o pó de pedra, não possuindo contrapiso. Suas dimensões padrões são 20×20 

cm, com espaçamento de 2 cm entre cada bloco para o preenchimento da 

argamassa e espessura que varia entre 3 e 7 cm (Figura 16.i).  As pedras de granito 

são um pouco rugosas e antiderrapantes enquanto as de basalto são lisas e 

escorregadias. 

O paralelepípedo (Figura 16.ii) é também um tipo de pedra bruta de utilização 

milenar que é mais empregado nas vias de tráfego de veículos de baixa velocidade 

do que em calçadas, pois é um piso extremamente duradouro, resistente e 

permeável.  
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(i)   (ii)  

Figura 16 – Tipologia de Lousinha (esquerda) e Paralelepípedo (direita) 

FONTE: Acervo próprio (2017), SCHULTZ, Roger (2013) 

 

 Paver  

Os blocos de concreto pré-moldado intertravados, popularmente conhecidos 

por paver, são um dos materiais mais empregados em calçamentos nos últimos 

anos. Ganhou popularidade por ser um material de fácil e rápido assentamento, 

baixa manutenção, alta resistência (quando utilizado a espessura adequada), 

resistência à abrasão, possibilidade de reaproveitamento  das   peças   para   

manutenção  e conservação (CARVALHO, 1998; ABCP, 2002; MULLER, 2005) 

entretanto sua forma padrão não é muito permeável, depende de uma compactação 

de solo muito bem executada (ABESHIMA et al, 2011) e sua acessibilidade não é 

completa possuindo juntas relativamente próximas, especialmente quando utilizam 

os blocos de ponta chanfrada. De acordo com a NBR-9780 deve possuir um fck de 

pelo menos 35 Mpa, além de apresentar boa trabalhabilidade. É um material com 

grande variedade de formas, basta definir um modelo de encaixe para a forma, no 

entanto os padrões mais utilizados são os mostrados na figura 17. 
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Figura 17 – Modelos de bloco de concreto pré-moldado intertravado 

FONTE: Diconcretus (2011), Projepar (2014) 

 

Suas dimensões padrões são de 10x20cm e sua espessura pode variar entre 

5, 6, 8 e 10 cm dependendo da aplicação e da carga sobre ele. A fim de 

proporcionar um calçamento mais estável e duradouro deve-se instalar vigas de 

concreto de 8x8 cm nas laterais (prevenindo o movimento das peças), realizar a 

regularização e compactação o solo, preparar uma base de brita de 15 cm, colocar 

uma camada de areia ou pó de pedra (pode variar de 4 a 6 cm), nivelar, assentar os 

blocos de acordo com o desenho desejado (Figura 18), selar as juntas entre os 

blocos com areia e finalizar passando a placa vibratória sob o pavimento.  

 

 

Figura 18 – Camadas de assentamento dos blocos de paver 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba (2014) 

 

 Placa de concreto  

Placas pré-fabricadas de concreto são de alto desempenho, frequentemente 

utilizadas em calçadas e acessos de veículos (Figura 19). Sua resistência mínima à 

tração na flexão da placa é 3,5 Mpa e espessura mínima de 2,5 cm para placas fixas 

e 3,0 cm para as removíveis. As placas devem ser assentadas com argamassa 
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sobre base de concreto. Suas dimensões variam podendo ser 30x30, 40x40 ou 

45x45 cm. 

 

 

Figura 19 – Aplicação adequada da placa de concreto 

FONTE:Archidaily (2015) 

 

Para o seu assentamento correto deve-se nivelar e compactar o subleito e a 

base, espalhar e nivelar a areia de assentamento, posicionar as peças de concreto 

(com saca-placas), realizar cortes, ajustes, alinhamentos e acabamentos (Figura 20). 

A Diferença para as placas fixas é que deve ser colocado um contra piso acima da 

camada da sub-base feita de concreto não estrutural nas áreas de pedestres e 

estrutural no acesso de veículos e o assentamento é feito com argamassa colante 

ou convencional ao invés da areia utilizada pala as placas removíveis. 

 

 

Figura 20 – Modelos de placas de concreto fixa (esq.) e removível (dir.) 

FONTE: ABCP (2014) 
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 Ladrilho hidráulico 

Os ladrilhos hidráulicos têm origem nos antigos mosaicos bizantinos. No final 

do século XIX começaram a ser produzidos no Brasil, mas inicialmente eram 

destinados a revestimentos de parede. Ele recebeu este nome, pois durante o seu 

processo de produção ele é apenas molhado, não sendo queimado. Devido a sua 

técnica de produção ser mais artesanal é possível a execução de peças 

personalizadas, no entanto os seus formatos mais comuns são os de 20x20 cm e 

40x40 cm e a espessura da placa pode variar dependendo do uso e assentamento 

(sendo no mínimo 20mm). Outro formato amplamente utilizado ó ladrilho podotátil, 

que são placas de 20x20 cm com pequenos relevos circulares que servem como 

sinalização tátil principalmente para cegos. 

 

 

Figura 21 - Aplicação prática do Ladrilho hidráulico em Buenos Aires 

FONTE: Acervo próprio (2017) 

 

Placa de concreto de alta resistência a zonas de tráfego intenso, aliando 

características antiderrapantes e de alta resistência à abrasão, tendo durabilidade 

estimada em mais de 100 anos (ABCP, 2010). Os principais materiais usados na 

execução são: argamassa, brita, ladrilho hidráulico, areia e concreto. A NBR 9457 

determina a resistência média à tração na flexão de 5,0 Mpa e determina que São 

necessários no mínimo cinco dias para liberar a calçada para o uso. 
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Para o correto assentamento a camada de subleito deve ser compactada e 

nivelada, colocação de uma sub-base de brita graduada, execução do contrapiso de 

concreto3, assentamento com argamassa com 2 a 3 cm deixando uma junta de 1 a 2 

mm entre as peças para a camada de rejunte entre as peças e a limpeza para um 

acabamento adequado (Figura 22). 

     

Figura 22 – Camada de assentamento e modelos de ladrilho hidráulico 

FONTE: ABCP (2014), Acervo próprio (2017). 

 

 Concreto usinado ou “in loco” 

A pavimentação feita em concreto usinado deve ser executada com um 

concreto com fck igual ou maior que 35 Mpa. A sua espessura vai variar entre 8cm 

para os trechos exclusivos de pedestre e 12cm para compartilhados com os acessos 

de veículos leves, incluindo uma malha de ferro eletrosoldada de 15x15 e fio de 

3,4mm (Figura 23). O concreto pode ser moldado “in loco” sempre e quando não 

seja um trecho extenso e se possa assegurar a garantia do fck mínimo de 35 Mpa. 

                                            
3
 Para pedestres: concreto com resistência de 15 MPa. Para veículos leves: concreto com 

resistência de 20 MPa, armado com tela de aço CA 60 de 4,2 mm e malha 100 x 100 mm. Para 
veículos pesados: é necessário executar o projeto. 
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Após a aplicação do concreto e o acabamento com régua devem ser demarcadas as 

juntas de dilatação a no máximo 2 metros de distância entre elas (IPPUC, 2015). 

 

 

 

Figura 23 – Passeio em concreto moldado usinado ou “in loco” 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba (2016), Pinterest (2017) 

 

 Asfalto ou CBUQ 

O Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é um tipo de revestimento 

asfáltico acessível, confortável e de alta resistência, no entanto impermeabiliza o 

solo e possui um processo de execução trabalhoso e de custo relativamente elevado 

para seja feito em pequeno trecho. É um piso recomendado para áreas que 

possuam múltiplos tipos de modais, é de rápida manutenção e possui uma vida útil 

de 5 a 10 anos, sendo que sua matéria é passível de ser reciclada totalmente. 
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Figura 24 – Aplicação prática do CBUQ em passeio 

FONTE: IPPUC (2015) 

 

 Piso de borracha reciclada e pisos drenantes 

Material de curso médio que reutiliza peneu em sua matéria prima, podendo 

ser somada a outros materiais como o asfalto convencional. Possui boa aderência, 

permeabilidade e durabilidade. É utilizado aproximadamente um pneu por metro 

quadrado (CABRAL apud MASCARÓ, 2008). Seu uso é indicado para ciclovias, 

calçadas e espaços para crianças. 

 

  

Figura 25 – Aplicação do piso de borracha reciclada com asfalto 

FONTE: Gould  (201-) 

 

Com base na pesquisa conclui-se que os materiais que melhor atendem o 

quesito de acessibilidade universal, resistência e permeabilidade seriam o ladrilho 
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hidráulico, o paver, a placa de concreto, o piso de borracha reciclada e o piso 

drenante. 

 Piso mais adequado 

Entre todos os pisos analisados os que foram considerados mais adequados para 

serem utilizados pelos pedestres nas áreas centrais foram a placa de concreto e o 

ladrilho hidráulico, pela sua acessibilidade, praticidade, resistência, permeabilidade, 

estética e adaptabilidade. 

 

2.4.3. Iluminação Pública 

A iluminação artificial de espaços públicos no período noturno busca atender 

certos objetivos sociais, estéticos e econômicos, como a segurança, visibilidade, 

vitalidade, apoio ao desenvolvimento e destaque de edificações, áreas históricas ou 

espaços verdes, que podem variar de acordo com o local implantado e que devem 

levar em conta todos os elementos físicos existentes no seu entorno, pois eles 

interferem diretamente na geração e distribuição da luz no espaço (MASCARÓ, 

2006).  

A iluminação é uma parte relevante dentro de planos de renovação dos 

centros urbanos devendo ser eficiente, possuindo boa iluminância e reprodução de 

cores sem ofuscar ou tornar-se poluída. Para atingir a sua melhor eficiência Lúcia 

Mascaró determinou alguns requisitos para serem atendidos: (i) Chegar aonde é 

necessária; (ii) atender as funções do local; (iii) proporcionar conforto, (iv) satisfação 

e segurança; (v) contribuir para a beleza dos espaços e edificações; (vi) controlar o 

impacto ambiental e energético; (vii) possuir um custo e tecnologia adequado.  

A iluminação urbana noturna deve trabalhar com o plano horizontal e o 

vertical conjuntamente, levar em consideração a escala, estar adaptado à percepção 

humana da luz e carregar elementos familiares para usuário. Verifica-se que a 

questão de segurança no espaço público se estende além de uma boa iluminação, 

sendo necessário caracterizar e enfatizar a ambiência diurna do lugar, qualificar e 

sinalizar a rua, educar os usuários sobre a importância da apropriação dos espaços 

(MASCARÓ, 2006). A iluminação eficiente depende de instalações eficientes, 

equipamentos bem situados e um controle ótico do foco luminoso, a fim de evitar a 

dispersão de luz na atmosfera. 
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No ambiente urbano a iluminação artificial se destina principalmente a dois 

públicos os usuários da calçada (pedestres) e os usuários da via (ciclistas e 

motoristas) e cada uma deve ser implantada de uma forma, pois atendem a 

objetivos distintos. A iluminação destinada ao pedestre deve facilitar sua orientação, 

prover visibilidade para os que transitam em sentido contrário, possibilitar a detecção 

de possíveis obstáculos no passeio e permitir a leitura de placas e números das 

edificações. Já para os motoristas o importante é servir como orientação visual e 

permitir a visualização do cenário a frente a fim de localizar possíveis pedestres, 

obstáculos e outros veículos. Existem diversos esquemas de posicionamento e 

alturas das luminárias urbanas (Figura 26), além de uma enorme gama de tipos de 

lâmpadas (LED, sódio de alta e baixa pressão, etc) e de temperaturas de cor (fria, 

quente, colorida), no entanto ressalta-se que a sua altura e espaçamento devem ser 

proporcionais ao espaço físico que ilumina (em dimensão, função e hierarquia).  

 

 

Figura 26 – Esquema de posicionamento e altura de luminária urbana 

FONTE: MASCARÓ, Lucia (2006) 

 

Entende-se como algumas de suas funções auxiliar a delimitar a escala da 

cidade, provocar a percepção do espaço público e privado, agir como guia ótico, 

enfatizar a tridimensionalidade do espaço, influenciar na sensação de segurança, 

determinar os padrões de distribuição de luz e sombra, modelar o volume e o curso 

de uma rua, facilitar a percepção do seu trajeto. Visando um entorno atrativo a 

temperatura de cor recomendada é entre quente e neutro (TC entre 1800K e 
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3300K), a altura indicada é acima de 4 metros a fim de prevenir vandalismos, no 

entanto não é recomendado superar a metade da altura das edificações do entorno.  

 

   

Figura 27 – Exemplos de iluminação pública noturna adequada 

FONTE: Petrucci (2015), Bingham(2012), Hometeka (2013) 

 

A utilização de luminárias direcionáveis e com proteção superior ajudam a 

reduzir a poluição luminosa (figura 28a), além de poder carregar um desenho 

estético e multifuncional, servindo simultaneamente como luminária viária e de 

pedestres, apoio para lixeiras, floreiras ou outros mobiliários (Figura 28b e 28c). 

 

(a)                                                              (b)                                              (c) 

    

Figura 28 – Luminária com proteção superior (a) e com uso multifuncional (b, c) 

FONTE: MASCARÓ, Lucia (2006), Acervo próprio (2017) 

 

2.4.4. Vegetação em vias públicas 
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Os centros urbanos geralmente não possuem um meio ambiente equilibrado, 

pois alteraram praticamente todo o ambiente natural original a fim de dar origem as 

edificações e as vias públicas. Entretanto pequenas medidas que visem ampliar a 

área verde urbana são capazes de ao menos minimizar os efeitos negativos destas 

alterações, proporcionando diversos benefícios ambientais, psicológicos, estéticos e 

até sociais (MATOS, 2009; GOMES, 2005; NUCCI, 2008). Entende-se como áreas 

verdes urbanas os espaços da cidade com solo não impermeabilizado que 

apresentam vegetação arbustiva (arbustos), herbácea (gramíneas e ervas) e 

arbórea (árvores de pequeno, médio ou grande porte) estando classificadas em 

categorias diversas desde arborização de ruas, avenidas, jardins, praças, parques e 

outros (MATOS, 2009). A vegetação auxilia no combate a poluição através da 

fotossíntese, cria microclimas que regulam a umidade e temperatura do ar, auxilia na 

permeabilidade, compõe esteticamente a paisagem e a arquitetura, funciona como 

eixo estruturador espacial (orientador e identificador), previne a erosão do solo, 

reduz a intensidade dos ventos e atua como barreira sonora (GREY; DENEKE, 

1986; BUSARELLO, 1990; MILANO, 1991; SILVA FILHO et al., 2002; TROPPMAIR 

e GALINA, 2003; GOMES, 2005; NOWAK et al., 2008). Uma das tantas medidas 

que o poder público dispõe a fim de propiciar a melhoria da qualidade de vida e a 

conservação ambiental na cidade é o planejamento e a implantação da arborização 

urbana (BOBROWSKI, 2011).  

A padronização da arborização nas cidades fornece características 

específicas favorecendo o reconhecimento de suas avenidas e ruas e 

caracterizando a própria cidade (DANTAS; SOUZA, 2004) e sendo indicado por 

vários autores (COELBA, 2002; CASTRO, 2010) a utilização de no máximo 3 

espécies a fim de manter uma uniformidade. Entretanto o Urban Forest Commision 

(2011) não recomenda o plantio de apenas uma ou duas espécies em uma rua ou 

quadra, afirmando que isso eleva consideravelmente o risco de ataque de pragas ou 

doenças e determinando que a população arbórea de uma espécie não ultrapasse 

35% da arborização de uma quadra e não mais que 05 indivíduos arbóreos 

sequenciais. Contudo, essas recomendações devem ser analisadas em conjunto 

com outros fatores (diversidade, gerenciamento e manutenção) e aplicado de acordo 

com a necessidade de cada cidade (COELBA, 2002; BIONDI; LEAL, 2008. Deve-se 

analisar o clima, a insolação, a temperatura, o solo, a necessidade de água, as ilhas 

de calor, os custos e outros fatores que são peculiares de cada lugar, bem como 
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considerar a dimensão da via e da calçada e a fiação elétrica, a fim de determinar o 

porte de árvore indicado para aquele tamanho da rua (Figura 29). As árvores 

escolhidas não devem possuir raízes superficiais ou agressivas (as indicadas são as 

de raiz pivotante), não ser tóxica, não ser de grande porte (mais de 20 metros de 

altura), não possuir madeira frágil, suscetível à quebra ou ataque de cupins e não 

ser invasora. 

 

  

Figura 29 – Porte da árvore em relação à largura da rua 

FONTE: MASCARÓ, Lucia (2010) 

 

Sempre que houver espaço e as características do passeio permitirem, deve-

se manter uma área não impermeabilizada em torno das árvores, através de 

canteiro, faixa ou similares. Uma das soluções mais utilizadas é a implantação de 

grelhas, ou golas de árvores, que são utilizados para permitir esta área permeável 

ao redor da árvore e possibilitar a continuidade com o espaço da calçada com 

segurança e acessibilidade. Podem ser confeccionadas em ferro fundido ou concreto 

pré-moldado e constituem-se como elementos arquitetônicos graças ao seu aspecto 

estético (Figura 30). 
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Figura 30 – Árvore com área não impermeabilizada e grelha para árvores 

FONTE: SMVMA-SP (2015), ALGRU (2015) 

 

No caso de Curitiba a arborização das ruas segue um padrão peculiar em 

cada área da cidade (BOBROWSKI, 2011; LIMA NETO, 2011) e atualmente os 

procedimentos de manutenção e plantio de novas vegetações deve seguir os 

orientações da SMMA e da COPEL, quanto ao padrão de porte arbóreo e a 

variedade de espécies nativas da região. Algumas das espécies de pequeno e 

médio porte recomendadas para a arborização de calçadas em Curitiba pela SMMA 

devido ao porte da sua copa e suas raízes são o Ipê amarelo e roxo, extremosa, 

quaresmeira, aroeira, jacarandá, primavera e pitangueira. 

 

   

Figura 31 – Árvores para arborização de calçadas – Ipê amarelo, extremosa e jacarandá 

FONTE: Acervo próprio (2017) 
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2.4.5. A bicicleta na via pública 

 Ciclofaixa 

- Ciclofaixa convencional 

Ciclofaixas são espaços de uso exclusivo de bicicletas na via delimitados por 

pintura no chão e pela sinalização viária. É a forma mais rápida de se executar uma 

delimitação para os ciclistas, no entanto sem o respeito mútuo entre os modais ela 

não é uma das opções mais seguras. Este modelo de ciclofaixa deve possuir no 

mínimo 1,50m, estar localizada do lado direito adjacente às faixas de automóveis, 

ser implantada preferencialmente em vias de no máximo 40km/h e seguir no mesmo 

sentido da via. Este tipo de via ciclável pode ser localizado do lado esquerdo quando 

a via for de mão única. As vantagens desta infraestrutura é criar uma separação 

visual entre as bicicletas e os automóveis, aumenta a previsibilidade de ações e 

posicionamentos, aumenta a capacidade de um sistema multimodal e relembra os 

motoristas que as bicicletas tem direito na rua (NACTO, 2011). 

 

  

Figura 32 – Ciclofaixa convencional 

FONTE: NACTO (2011) 

 

- Ciclofaixa com delimitação gráfica 

Ciclofaixas protegidas por uma área de delimitação gráfica são utilizadas para 

criar uma separação maior e mais real entre a via dos veículos motorizados e a via 

dos ciclistas sem a necessidade da implantação de elementos físicos. Proporcionam 

espaço suficiente para que um ciclista ultrapasse o outro sem a necessidade de 

invadir a faixa rolante, fornece um espaço generoso para o ciclista sem que o 

mesmo seja confundido com uma pista de rolamento ou estacionamento e gera 

maior sensação de segurança em relação ás ciclofaixas convencionais. Pode ser 



57 

utilizadas em vias largas em que o fluxo e a velocidade sejam mais intensos. A 

largura mínima indicada para essas áreas gráficas é de 60 cm (NACTO, 2011). 

 

    

Figura 33 – Ciclofaixa com delimitação gráfica 

FONTE: NACTO (2011) 

 

- Ciclofaixa no contrafluxo 

Este modelo de ciclofaixa permite que o ciclista circule no sentido contrário do 

fluxo de veículos, tornando a via de certa forma dupla mão.  As faixas no contra fluxo 

são sinalizadas com linhas duplas ao lado esquerdo da via enquanto as de fluxo 

normal seguem do lado direito com a sinalização convencional. As faixas de contra 

fluxo trazem desafios e conflitos adicionais aos modelos tradicionais, pois muitos 

pedestres e motoristas não estariam esperando ciclistas neste sentido, tornando 

extremamente necessário uma ótima sinalização viária além de avisos. Por evitar o 

fluxo normal de veículos evita-se o conflito de fluxo com motoristas, proporciona 

conexão e acesso para ciclistas em ambos os sentidos e permite a melhor 

visualização dos veículos que vem no sentido contrário. No entanto em sentido 

contrário demanda maior atenção pois as velocidade do impacto se duplica.  

 

   

Figura 34 – Ciclofaixa no contrafluxo 

FONTE: NACTO (2011) 
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- Ciclofaixa do lado esquerdo 

Se assemelham as ciclofaixas convencionais, no entanto as faixas cicláveis a 

esquerda proporcionam vantagens em vias que possuem muita ocorrência de carga 

e descarga e de conversões à direita. Por estar localizada do mesmo lado que o 

motorista este tipo de via proporciona maior visibilidade do ciclista e diminui os 

conflitos com ônibus e outros veículos lentos. 

 

   

Figura 35 – Ciclofaixa do lado esquerdo 

FONTE: NACTO (2011) 

 

 Ciclovias 

As ciclovias são áreas exclusivas para bicicletas dispondo de um espaço 

segregado na rua integrado com a infraestrutura convencional da ciclofaixa. Ela é 

fisicamente separada do tráfego motorizado e da calçada, podendo ser uma via de 

sentido único ou duplo e estar localizada no nível da rua, elevada ou em nível 

intermediário. Quando elevada acabam compartilhando o espaço com a calçada e 

por tanto devem possuir uma boa sinalização e um pavimento com outra cor ou 

textura, a fim de diferenciar a ciclovia do passeio. Ao separar a ciclovia do tráfego 

motorizado oferece-se um nível superior de segurança aos ciclistas e são 

consideradas mais atrativas pelos os usuários (NACTO, 2011). 

 

- Ciclovia protegida 

Esta tipologia de ciclovia são as localizadas no nível da rua, que se utilizam 

de diversos métodos de proteção física para os ciclistas. Podem ser inseridas depois 

da faixa de estacionamento, dispondo de uma área de proteção entre os ciclistas e o 

ponto de desembarque e abertura das portas dos veículos. Podem ser utilizadas 
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floreiras, faixas delimitadas no chão, balizadores, ilhas de concreto e outros. 

Proporciona maior segurança e proteção, possui um baixo custo de implantação e 

deve possuir largura mínima de 1,5m para sentido único. Sempre que se aproximar 

das esquinas e cruzamentos é aconselhado aproximar as ciclovias das vias de 

tráfego para deixar sua visibilidade clara por parte dos motoristas. 

 

   

Figura 36 – Ciclovia de um sentido protegida pelo estacionamento 

FONTE: NACTO (2011) 

 

- Ciclovia protegida de duplo sentido 

Ciclovias de duplo sentido são fisicamente separadas do tráfego e permitem 

que as bicicletas circulem e ambas as direções da via. Possui praticamente as 

mesmas vantagens e características que a ciclovia protegida de sentido único, no 

entanto além de ter que ser mais larga, deve ser tomado um cuidado adicional com 

os cruzamentos e o sentido da via. Uma vantagem adicional é permitir seguir no 

contra fluxo e ser mais prática e funcional por estabelecer uma rota de ida e volta. 

 

           

Figura 37 – Ciclofaixa e ciclovia com duplo sentido 

FONTE: NACTO (2011) 

 

- Ciclovia elevada 
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Ciclovias elevadas são totalmente segregadas do tráfego motorizado ficando 

no nível da calçada adjacente ao passeio ou em um nível intermediário entre a rua e 

a calçada. Pode ser combinada com um estacionamento lateral como barreira. Nos 

cruzamentos as esquinas são rebaixadas a fim de gerar acessibilidade das faixas 

elevadas. Proporcionam maior conforto e segurança para os ciclistas, incentiva os 

ciclistas a andarem na ciclovia e não na calçada, são mais atrativas para as pessoas 

e não possui um custo muito elevado, no entanto o cuidado e atenção com os 

pedestres deve ser redobrado. 

 

   

Figura 38 – Ciclovia elevada 

FONTE: NACTO (2011) 

 

Entre todas as opções listadas tanto de ciclofaixa como de ciclovia existem 

opções para diversas situações do espaço urbano. Considerando um cenário ideal 

em que existiria uma área destinada para a bicicleta a opção mais adequada é a da 

ciclovia com duplo sentido protegida, pois previne de maneira mais eficaz os 

acidentes, utiliza barreiras e permite que uma mesma rota seja utilizada para ir e 

voltar, tornando o trajeto mais prático e seguro.  

 

2.4.6. Mobiliário Urbano 

Os elementos urbanos contribuem com a estética e funcionalidade dos 

espaços, bem como auxiliam na segurança e bem estar dos usuários do espaço 

público. As características física e funcionais dos mobiliários implantados, serem 

produzidos com materiais resistentes (à intempéries e à vandalismos) e devem estar 

em harmonia com as características do local e atendendo ao seu objetivo, seja ele 

descanso, lazer, proteção, limpeza, acessibilidade ou comunicação. Sua 

implantação deve sempre simbolizar uma facilidade ao usuário e não um obstáculo, 



61 

e sempre levando em conta a contextualização do local. Dentro deste grupo 

encontram-se bancos, pontos de ônibus, floreiras, lixeiras, placas de sinalização, 

balizadores, grades protetoras, parklets e outros equipamentos de uso público 

coletivo. 

Os bancos estabelecem espaços de estar, convivência e lazer, devendo estar 

localizados em espaços com grande fluxo de pessoas a fim de constituir áreas de 

refúgio e descanso. Seu formato deve ter forma ergométrica e ergonômica estando 

adequados para as dimensões do corpo humano e do espaço. Os assentos devem 

ter altura aproximada de 0,40 cm, sua profundidade em torno de 0,50 cm e a altura 

do chão até o topo do seu encosto (quando tiver) de 1,0 m. Os bancos também 

podem ser inseridos em conjunto com mesas a fim servir como apoio físico 

(alimentação, estudo e jogos). 

 

   

Figura 39 – Modelos de bancos nas vias públicas 

FONTE: Mader (2011), Achitecture and design (2015), Architonic (2010) 

 

As lixeiras são um elemento fundamental que deve estar disposta em todas 

as quadras. Devem ser discretas, funcionais e com uma boa composição plástica a 

fim de serem notadas sem atrapalhar a paisagem. Devem estar presentes nos locais 

de maior fluxo (sem representar ser um obstáculo) e sempre que possível deve estar 

integrado a outros mobiliários e com a mesma legibilidade. A boca da lixeira deve 

estar a uma altura da mão (entre 0,90 e 1,0 m do chão), sua abertura deve ser no 

entorno de 0,30 cm, não deve possuir obstruções e pode dispor de bituqueiras para 

apagar os cigarros e evitar acidentes. A capacidade dos cestos pequenos 
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geralmente é de 10l e as lixeiras devem ser feitas de material resistente a 

intempéries e a vandalismos, sendo comum utilizarem fibra de vidro, chapas de aço, 

polietileno, concreto e ferro galvanizado. 

 

    

Figura 40 – Modelo de lixeiras públicas 

FONTE: Mmcite (2017), Archiproducts (2016) 

 

Floreiras e canteiros além de delimitar os espaços e compor ambientes são 

as formas mais simples de prover algum tipo de vegetação em uma rua. Os 

canteiros podem ser definidos pelo simples desnível entre solo permeável e piso 

como pela utilização de grades. As floreiras geralmente estão apoiadas ou elevadas 

do solo em locais em que não há a possibilidade de plantar diretamente nele. 

 

     

Figura 41 – Modelo de floreiras e canteiros em calçadas 

FONTE: Acervo próprio (2017), Lubbers (2011) 

 

Os abrigos incluem desde as bancas de jornal, pontos de ônibus e táxi como 

também coberturas que proporcionam sombreamento e proteção contra a chuva. 
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Não costumam ser móveis, no entanto geralmente são modulados a fim de facilitar 

sua legibilidade, montagem e desmontagem. Suas medidas indicadas são de 2,10m 

de altura e 1,5m de largura e comprimento, no entanto elas podem ser bem variáveis 

de acordo com o seu uso. As vedações devem possibilitar a visão do entorno e a 

cobertura deve proteger contra o sol e a chuva, é sugerido por Mascaró ser 

levemente inclinada para a parte posterior. Os materiais mais utilizados para os 

abrigos são aço, concreto e fibra de vidro, sendo sempre indicado a sua integração 

com outros mobiliários, pois são locais de espera e permanência. 

  

Figura 42 - Modelos de abrigos e pontos de espera 

FONTE: Mader (2011), Fwd (2017), Acervo próprio (2017) 

 

Existem diversos equipamentos urbanos que podem funcionar como barreiras 

físicas, visuais e até acústicas. Os paraciclos além de servirem como parada para 

bicicletas também podem atuar como barreira física e elemento estético do lugar, 

bem como grades, balizadores, cercas vivas, e protetores de árvores. Possuem a 

função de impedir que um determinado fluxo ultrapasse os limites do outro, sem 

afetar diretamente a permeabilidade visual do lugar, suas dimensões são variadas, e 

sua altura geralmente varia entre 0,3 e 1,5 m. Existem diversos formatos e materiais 

sendo os mais utilizados o ferro, o aço, a madeira e as espécies arbustivas. 
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Figura 43 – Exemplos de Paraciclos, balizadores e outras barreiras físicas 

FONTE: Mader (2011),  Achitecture and design (2015), Acervo próprio (2017) 

 

Os totens de localização e legibilidade tem a função de auxiliar na orientação 

das pessoas, bem como para servir como elementos visuais e informativos. 

 

   

Figura 44 – Tótens de localização e legibilidade 

FONTE: Clase bcn (2013) 

 

Além dos equipamentos analisados existe uma gama muito diversificada de 

elementos que exercem sua função dentro do desenvolvimento urbano da cidade e 

que proporcionam diferentes resultados. 



65 

3. ESTUDOS DE CASO 

Serão abordadas 4 intervenções urbanas que servirão como referenciais 

projetuais auxiliando no entendimento das necessidades básicas que um projeto de 

mobilidade voltada ao pedestre e ciclista. São projetos de diferentes escalas (macro 

e micro), localizados em realidades variadas (brasileiro, latino americano, norte 

americano e europeu) e que compartilharam de um mesmo objetivo: tornar sua 

cidade mais humana. Os casos de Buenos Aires e de Barcelona, as duas maiores 

intervenções, auxiliam na compreensão da escala de intervenção inicial, pois ambas 

começaram com um projeto piloto que depois foi sendo expandido e a mudança não 

ocorreu de uma só vez.  Os casos de Nova York e São Paulo foram intervenções 

mais pontuais que auxiliam na compreensão da apropriação do espaço e nas 

pequenas intervenções urbanas e viárias. 

 

3.1. A ZONA 30 DE BARCELONA E O PMU 

O plano de mobilidade de Barcelona elaborado visando implantar entre 2006 

e 2012 estratégias e políticas setoriais de mobilidade. Definiram como prioridade a 

mobilidade segura, sustentável, igualitária e eficiente. Foi realizado pelo governo no 

ano de 2006 levantamentos e estudos com indicadores que avaliaram a qualidade 

das ruas na cidade e verificaram a necessidade urgente de mudanças. Uma das 

principais medidas do PMU foi estimular o uso racional do automóvel, incentivando o 

uso do transporte público através das melhorias no sistema e a pacificação do 

tráfego. A fim de cumprir com a última medida o governo implantou em diversas ruas 

centrais a chamada zonas 30.  

A implantação destas áreas visava alcançar uma cidade mais confortável e 

tranquila, com divisões equilibradas do uso do espaço público entre os modais 

(pedestres, ciclistas, carros, transporte público, motos). A velocidade máxima foi 

regulamentada em 30 km/h gerando maior respeito e segurança viária entre os 

usuários. Foram implantados elementos de sinalização de entrada e saída da zona 

no chão, radares, travessias elevadas, balizadores e outros elementos que reforcem 

ao condutor identificar a área em que se encontram (Figura 45). 
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Figura 45 – Elementos de sinalização de entrada e saída da Área 30 

FONTE: Castillo (2012) 

 

A primeira zona 30 foi implantada em 2006 como prova piloto em 16km de 

ruas no distrito de Sant Andreu. A aplicação piloto demonstrou que nas áreas 

sinalizadas como zona 30 os acidentes tinham diminuído 27%, e havia aumentado o 

número de pedestres e ciclistas na região.  

A implantação das zonas 30 foram aumentando gradativamente a cada ano 

(Figura 46). A primeira fase foi implantada em 28km (2007-2008), a segunda fase 

em 180km (2009) e a terceira fase em 150km (2010-11). Atualmente existem mais 

de 328 km de ruas pacificadas em 9 dos 10 distritos da cidade 

 

 

Figura 46 – Zona 30 de Barcelona e suas fases de implantação 

FONTE: Castillo (2012) 

    

A atualização do PMU de 2013 a 2018 deu continuidade nas ações de 

redução do uso do veículo particular e a focou em 8 eixos de ação, sendo o primeiro 
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deles a implantação de "superquadras" (Figura 47). A ideia é agrupar nove quadras 

da cidade em uma única superquadra (400 x 400 metros) nas quais serão 

implementadas medidas que priorizem os pedestres e os modais alternativos, 

buscando diminuir ainda mais o trânsito de veículos motorizados.  

 

 

 

 

Figura 47 – O conceito das superquadras e sua aplicação 

FONTE: Archdaily (2016), Quintáns, Irene (2017) 
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Além disso, o projeto eliminou alguns estacionamentos da superfície, reduziu 

o limite de velocidade para 10 km/h nas áreas próximas aos espaços peatonais, 

desviou o fluxo de veículos para as bordas permitindo no seu interior apenas os 

veículos de moradores, carga e emergência. As antigas ruas que agora se tornam 

espaços compartilhados, com prioridade aos pedestres e que são palco para 

diversas atividades adaptadas aos desejos dos moradores de cada superquadra. 

A primeira superquadra implantada fica no Poblenou, entre as ruas Badajoz, 

Pallars, Llacuna e Tànger. A implantação inicial gerou muitas críticas por não ter 

havido consulta prévia com os moradores e por suas intervenções serem apenas 

temporárias. No início de 2017 a prefeitura se reuniu com os moradores e a partir de 

então definiram a implantação definitiva da mobilidade da superquadra e suas ruas 

adjacentes, as intervenções físicas (áreas de lazer, esporte, lazer e urbanização) e 

novos mobiliários urbanos (Figura 48). Ainda estão para ser executadas obras de 

urbanização de algumas ruas internas e adjacentes, além de vários cruzamentos de 

acesso à superquadra. Duas praças internas serão urbanizadas (Dlors Piera e Isabel 

Vila) criando uma área verde de 8.273m2, espaços de descanso e jogos infantis, 

além de espaços adaptáveis a diversos usos para atender às propostas dos 

moradores. 

 

 

Figura 48 – Intervenções urbanas implantadas e a serem implantadas na superquadra 

FONTE: Quintáns, Irene (2017) 
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3.2. PRIORIDAD PEATÓN E O MICROCENTRO DE BUENOS AIRES  

O projeto Prioridad Peatón  (Prioridade Pedestre) elaborado pela prefeitura de 

Buenos Aires a partir de 2008 foi um plano urbanístico para a área central da cidade 

(microcentro), buscando reverter seu processo de degradação das áreas centrais e 

trazer mais segurança aos pedestres. O foco foi trabalhar em uma escala humana, 

priorizando os deslocamentos à pé e fortalecendo os usos comerciais e 

gastronômicos da região, gerando uma mudança cultural e destinando cerca de 70% 

do espaço público aos pedestres. 

 

 

Figura 49 – Estudos de ampliações e modificações das calçadas 

FONTE: Prefeitura de Buenos Aires, 2008 

 

O projeto, que foi elaborado pela Direção Geral de Projetos Urbanos e 

Arquitetura, do Ministério de Desenvolvimento Urbano, contemplou a completa 

remodelação da estrutura das ruas focando em eliminar os desníveis entre a calçada 

e a via, alargar as calçadas e reduzir a largura máxima da rua (3,50m); além da 

instalação de varias equipamentos urbanos como lixeiras, lixeiras enterradas, 

iluminação pública, sistema de comunicação visual, sistema de fibra ótica, 

arborização, e novo calçamento.  

O projeto ainda trabalhou com a implantação do sistema de corredores de 

ônibus, o Metrobus da Av. Nove de Julio e Av. San Martin, que organizou o fluxo de 

transporte público na região dedicando quatro vias exclusivas ao ônibus (duas em 

cada sentido); e a implantação de uma rede cicloviária um sistema de bicicletas 

públicas (Imagem 50). 
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Figura 50 – Metrobus da 9 de Julho e o sistema de bicicletas públicas 

FONTE: Acervo da autora (2017) 

 

A primeira intervenção executada foi em uma quadra da Pasaje Carabelas 

(Figura 51), entre a Rua Diagonal Norte e a rua Perón. Realizaram a obra teste em 

quatro meses nivelando a calçada e a rua, instalando um sistema de grelhas e de 

fiação subterrânea, padronizando o piso e instalando mobiliários. Os resultados 

alcançaram os objetivos fazendo com que o projeto começasse a ser ampliado. O 

passo seguinte foi intervir na Rua Reconquista, que ficou marcada como a rua 

modelo do projeto. 

 

  

Figura 51 - Intervenção no passaje Carabelas 

FONTE: Prefeitura de Buenos Aires (2015); Acervo da autora (2017) 

 

Depois da fase de teste foi iniciada a primeira fase do projeto que interviu em 

14 ruas e na recuperação da fachada dos edifícios mais representativos para o 

patrimônio histórico local. As ruas foram: Bolívar y alsina, 25 de mayo, San Martín, 

Bartolomé Mitre, Sarmiento, Marcelo T. de Alvear, Florida, avenida Presidente 



71 

Roque Sáenz Peña, avenida Santa Fe Perú, Balcarce, Suipacha, Defensa, 

Reconquista, Zelaya, e. A segunda fase foram adicionadas mais 11 ruas, sendo elas 

Maipú, Perón, Suipacha, San Martín (final), Esmeralda, Lavalle, Carlos Pellegrini, 

Rivadavia e as avenidas Córdoba, Corrientes y Alem (Figura 52). 

 

 

  

Figura 52 – Intervenção na Rua Reconquista e na esquina 

FONTE: El Abasto (2008), Adrian (2010) e Prefeitura de Buenos Aires (2015) 

 

As ruas passaram por uma clara organização: Via central com 3,50 metros 

para circulação compartilhada de pedestres automóveis, veículos de serviços e 

bicicletas, duas faixas de instalações técnicas (uma de cada lado da via) onde se 

localizam as grelhas de captação de águas pluviais, o sistema de iluminação 

pública, as árvores e as balizas que ordenam o fluxo de veículos e pedestres; 

passeios alargados nivelados com rua e com tipologia de piso acessível; e 

instalação de luminárias LED e de mobiliário urbano. Nas ruas que a caixa da via era 

mais larga também foram incorporadas lixeiras grandes enterradas e ciclovias. 

O projeto inicial foi dividido em duas fases de execução como pode ser visto 

na figura 53, atuando como um modelo de transição entre o modelo viário que 

existia anteriormente e o que foi implantado atualmente. 
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Figura 53 – Ruas da primeira fase (verde e azul) e segunda fase (laranja) do projeto 

FONTE: Prefeitura de Buenos Aires (2015) 

 

Inicialmente a rua existente é fechada para o trânsito de veículos, 

inteiramente demolida e a sua estrutura é completamente reconstruída seguindo as 

normativas da prefeitura (Figura 54): 

(i) Instalação do cabeamento de fibra ótica; (ii) Revisão do cabeamento de 

elétrico enterrado; (iii) Instalação de viga-calha de concreto (50×50 cm) e grelha de 

aço em módulos de 30×120 cm para a drenagem de águas pluviais; (iv) Colocação 

de vigas de concreto em cada lado da via para fundação das balizas de aço e postes 

de iluminação e comunicação visual; (v) Execução do piso das vias com 5 camadas: 

solo compactado, sub-base de solo-cimento; pavimento de concreto e malha de aço; 

camada de areia; e bloco de concreto intertravado de tráfego pesado.; (vi) Execução 

das calçadas com Placas Granilíticas de 40x 40cm; (vii) Plantio das 

árvores Photinia fraseri  em canteiros de 80×120 cm e nas calçadas largas são 

instaladas lixeiras enterradas de 160 x 160 cm . 
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Figura 54 – Modelo de rua com prioridade ou exclusiva para o pedestre 

FONTE: Prefeitura de Buenos Aires (2015) 

 

As primeiras intervenções geraram uma resposta positiva dos moradores, 

usuários e turistas, fazendo com que o projeto fosse expandido a cada ano e novas 

ruas sofrerem intervenções voltadas aos modais ativos. 

 

3.3.  VISION ZERO – NEW YORK 

Nova Iorque começou a sofrer drasticamente com os acidentes de trânsito, 

então no ano de 2007 deram início a diversos projetos voltados as pessoas, o maior 

deles foi o Plano Visão Zero. A ideia é reduzir os acidentes viários a zero através de 

uma proposta de desenho urbano que redistribui o espaço viário. Um dos casos de 

intervenção do programa foi a rua Chrystie St, que possuía apenas uma ciclofaixa 

pintada no chão, ainda que fosse a conexão entre as ciclovias das 1st e 2nd avenue 
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e a ciclovia da Ponte de Manhattan e por ali transitassem diariamente mais de 6 mil 

ciclistas (Figura 55). 

 

  

Figura 55 – Antes e depois da Chrystie St. 

FONTE: NYC DOT (2017) 

 

Apesar do alto fluxo de ciclistas, sua passagem pela Chrystie St era hostil, 

além de que os pedestres ficavam vulneráveis nos cruzamentos. Por não existir uma 

delimitação física para a área ciclável, muitos motoristas acabavam invadindo o 

espaço das bicicletas e os ciclistas eram forçados a trafegar entre os carros e no 

mesmo sentido do fluxo da via. 

A proposta inicial de intervenção era a inclusão de uma ciclovia bidirecional 

com piso verde e um espaço de reserva onde são instalados obstáculos, garantindo 

a segregação entre ciclistas e condutores; a ampliação das ilhas peatonais evitando 

que os ciclistas tivessem que percorrer longas distâncias, os automóveis foram 

proibidos de virar à esquerda, a ciclofaixa da inicial foi estendida e a temporização 

dos semáforos foi ajustada (Figura 56). 

A imagem 56 ilustra a situação anterior e posterior à intervenção. Antes a 

ciclovia da Chrystie St. iniciava do lado direito da via, porém ao chegar no 

cruzamento com a Houston St. era transferida para o lado esquerdo da via, forçando 

os ciclistas a cruzar a rua, além de permitir duas pistas para conversão a esquerda 

criando um conflito com os pedestres e ciclistas. A nova proposta consolidava uma 

ciclovia protegida do lado esquerdo da rua além de restringir as conversões a 

esquerda organizando o fluxo de veículos 
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Figura 56 – Proposta para a Chrystie St. 

FONTE: Archdaily (2017) 

 

3.4. SÃO MIGUEL MAIS HUMANA: RUA PARA TODOS 

A intervenção urbana temporária realizada em Novembro de 2016 no bairro 

São Miguel Paulista (Figura 57), região leste de São Paulo, fez parte do projeto 

de requalificação urbana e segurança viária da Área 40 de São Miguel e seu projeto 

urbano foi desenvolvido pela 23 Sul Arquitetura. 

 

 

Figura 57 – Intervenção temporária na praça Getúlio Vargas Filho 

FONTE: Archdaily (2016) 

http://capital.sp.gov.br/arquivos/pdf/fnhgqwg1yd8e561idz8iew.pdf/view
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A área de intervenção está localizada a 30km do centro de São Paulo e é a 

principal conexão entre a zona leste e os municípios metropolitanos, gerando um 

trânsito conflituoso. É um dos bairros mais antigos, sendo um importante centro de 

comércios e serviços em que residem cerca de 100 mil habitantes. Em 2014 

ocorreram 11 atropelamentos fatais na principal avenida do bairro, a Marechal Tito, 

sendo a maior mortalidade de trânsito na cidade.  

Em 2015, a Prefeitura de São Paulo delimitou o recorte programa Áreas 40 – 

área com velocidade máxima regulamentada em 40 km/h - visando à convivência 

pacífica no trânsito, a segurança de pedestres e ciclistas e a diminuição de colisões 

e atropelamentos. No entanto foi verificada a necessidade de medidas que fossem 

além da mudança de velocidade. Em 2016 foram selecionados pontos estratégicos 

da Área 40 (cruzamentos, vias e praças) para aplicação de soluções de moderação 

de tráfego, tais como extensão de calçadas, implantação de travessias e interseções 

elevadas, lombadas, canteiros centrais, ilhas de refúgio e rebaixamento de guias.  

A Praça Getúlio Vargas Filho, um desses pontos estratégicos, foi escolhida 

para ser o projeto da aplicação das medidas de moderação de tráfego previstas no 

projeto. A pequena praça, localizada na interseção das ruas Miguel Ângelo Lapena e 

Arlindo Colaço, se assemelha mais a uma pequena ilha no meio de um mar já que o 

seu entorno existe um grande fluxo de passagem, atuando na prática como uma 

rotatória. A fim de buscar devolver a imagem de praça para o lugar o desenho viário 

do projeto proposto buscou garantir a circulação contínua e segura de pedestres, e 

um fluxo não conflituoso dos automóveis e ônibus através de intervenções 

temporárias (Figura 58).  

A utilização de intervenções temporárias como forma de testar, ajustar ou 

mesmo acelerar a transformação de determinados espaços públicos até que se 

viabilize sua implantação permanente é recomendada pela NACTO. Este tipo de 

estratégia tem por finalidade aprimorar o espaço urbano com rapidez e economia 

(utilizando materiais como tintas, cavaletes, cones, plantas, barbantes, fitas e outros 

elementos de fácil remoção), permitindo criar uma ambiência para uso imediato para 

testar soluções de projeto e ao mesmo tempo tornar partes da cidade mais 

aprazíveis e habitáveis. 

 

http://www.cetsp.com.br/consultas/seguranca-e-mobilidade/area-40.aspx
http://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/interim-design-strategies/from-pilot-to-permanent/
http://nacto.org/
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Figura 58 – Organização dos fluxos no projeto piloto da praça Getúlio Vargas Filho 

FONTE: Archdaily (2016) 

 

O projeto teste partiu do diagnóstico quantitativo e qualitativo do 

comportamento dos pedestres e dos modais que circulam no entorno da praça, que 

serviu como base para as diretrizes projetuais. A intervenção além de organizar os 

fluxos buscou criar um espaço de estar, lazer e recreação equipado com mobiliário 

urbano. Depois da implantação da intervenção, foram realizadas novas pesquisas a 

fim de verificar a adaptação dos usuários. 

A ação na Praça Getúlio Vargas Filho (Figura 59) foi muito bem recebida pelo 

público que circulava a pé no seu entorno, gerou a redução da velocidade dos 

veículos através do estreitamento das faixas de circulação e da curiosidade. O fluxo 

foi intenso no eixo de circulação pedonal simulado. A intervenção temporária 

permitiu visualizar na prática um desenho viário mais inclusivo e seguro para os 

pedestres, além de demonstrar que a alteração na circulação e a redução da largura 

da faixa ordenam e permitem a convivência pacífica entre os diferentes usuários das 

vias.   
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Figura 59 – Praça Getúlio Vargas Filho antes e depois do projeto de intervenção 

FONTE: Archdaily (2016) 

 

A Tabela 1 explana resumidamente sobre a utilidade de cada estudo de caso 

como referência, desde sua dimensão até o seu método de implantação. 

 

Tabela 1 – Análise dos estudos de caso 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2017)  
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4. INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE  

O local escolhido para a intervenção urbana foi a recentemente criada área 

calma, compreendida pelo conjunto de ruas limitado ao norte pela Rua Inácio 

Lustosa, a oeste pela Visconde de Nácar, ao sul pela André de Barros e a leste pela 

Luiz leão e pela Mariano Torres, abrangendo desta forma a totalidade do setor 

histórico e significativa parte do centro de Curitiba (Figura 60). A principal medida 

determinada pela prefeitura em novembro de 2015 ao delimitar a área calma foi 

regulamentar a velocidade máxima desta região em 40km/h, a fim de favorecer a 

melhor convivência entre todos os usuários das vias. Desde a década de 80, 

Curitiba vivenciava o acréscimo constante de veículos motorizados na cidade 

ocasionando constantes congestionamentos e acidentes, especialmente na área do 

centro, porém nenhuma medida era tomada a fim de mudar este cenário. A gestão 

da prefeitura de Curitiba entre 2012 e 2016 anunciou um programa de governo que 

visava a gestão de uma “cidade mais humana”, priorizando dentro dos projetos de 

mobilidade urbana principalmente os pedestres e ciclistas, sendo o projeto da área 

calma uma das medidas implantadas. Para compreender a relevância que esta 

região tem para a cidade de Curitiba analisaremos o histórico de formação da 

cidade, pois coincide com a região em que hoje se encontra a área calma. 

 

      

Figura 60 – Localização da Área calma 

FONTE: Elaborado pela autora, 2017 (Base: IPPUC, 2000 e Google, 2016) 
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4.1. FORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE CURITIBA 

A fundação de Curitiba data de 29 de Março 1693, dia em que passou de 

freguesia à vila Nossa senhora da Luz dos Pinhais. Neste dia os portugueses 

instalaram um monolito com a Cruz de Cristo no largo da matriz representando a 

constituição legal de Curitiba perante o governo português e a sua caracterização 

como vila. O povoado inicial havia se instalado no século XVII na região nordeste às 

margens do rio Atuba, no entanto a área era muito úmida e os moradores acabaram 

mudando para a região que posteriormente seria o Largo da Matriz (Praça 

Tiradentes), marco zero da cidade.  

Em 1721, a vila passou a chamar-se Curitiba (nome que vem do Guarani e 

significa pinheiral graças à abundância do pinheiro-do-Paraná em seu território) e 

aos poucos foi se desenvolvendo, estabelecendo suas primeiras normativas. Dez 

anos depois sua economia foi impulsionada pela abertura da estrada do Viamão, a 

qual conectaria os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo e seria a rota principal 

utilizada pelos tropeiros (responsáveis pelo transporte de gado e mula). Como 

Curitiba estava localizada no meio do caminho os tropeiros realizavam suas paradas 

na cidade, montando acampamentos que só eram desmontados depois que o 

inverno passava, aproveitando este tempo para realizar negócios, tornando a cidade 

um importante centro comercial que superou Paranaguá e a elevou a sede da 

comarca em 1812.  

 

  

Figura 61 – Curitiba pintada por Jean Debret (1827) e por J.H. Elliot (1855) 

FONTE: IPPUC, 2013 e História do Brasil, 1959 

 

Até metade do século XIX, Curitiba ainda era uma pequena vila, notadamente 

caracterizada como ponto de passagem e parada, mas que a partir de 1830 adquiriu 

uma dinâmica mais urbana graças à produção local de erva-mate (PILOTTO, 2010). 

http://www.curitiba-parana.net/patrimonio/marco.htm
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Até aquela época o Paraná ainda fazia parte da província de São Paulo e foi 

somente em 1853 que se tornou uma província independente com Curitiba como 

sua capital (Figura 61).  

Até ser elevada à capital da Província do Paraná, Curitiba tinha sido um 
agrupamento de casas que pertenciam a moradores das redondezas, 
ocupadas apenas nos dias de festas cívicas e religiosas. A ‘cidade’ não 
tinha mais que dez ruas, irregularmente agrupadas em torno da Praça 
Matriz, entre os Ribeiros Belém e Ivo, sem iluminação pública e com cerca 
de 6000 habitantes. Situada na parte baixa de uma vasta planície ondulada, 
bastavam pequenas chuvas para que os rios transbordassem, 
encharcando-a. (DUDEQUE, 1995, p.119) 

 

A configuração da vila descrita por Dudeque pode ser visualizada na Figura 

62, que ilustra a área central da cidade no ano de 1857, que era delimitada pelos 

rios Ivo e Belém e com o Largo da Matriz ao centro. 

 

 

Figura 62 – Configuração da área central de Curitiba em 1857 

FONTE: DUDEQUE (1995) 

 

Da metade do século XIX ao início do século XX é a época em que é iniciada 

a formação do espaço urbano de Curitiba (Figura 63). Foram definidos os elementos 

da estrutura intra-urbana, a setorização do centro, das áreas residenciais e das 
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futuras áreas industriais, o direcionamento da expansão urbana e a sua 

consequente estratificação social, diferenciando a elite local, comerciantes de erva 

mate e animais dos despossuídos (DUDEQUE apud PILOTTO, 2010).  

 

 

Figura 63 – Curitiba em 1875. FONTE: DUDEQUE (1995). 

 

Em 1885, foi inaugurada a estrada de ferro, ligando Curitiba a Paranaguá, e a 

estação ferroviária localizada a sul do núcleo urbano, em um prolongamento da Rua 

Leitner chamado de Rua da Liberdade (atual Barão do Rio Branco) a 800 metros da 

Rua do Comércio (atual Marechal Deodoro), definindo um novo eixo de expansão da 

cidade. No final da década de 1880 mais de 50 mil imigrantes entraram no Paraná 

(GARCEZ, 2006), instalando-se em colônias de imigrantes, as quais posteriormente 

dariam origem a bairros e sub centros da cidade. Nesta mesma época também foi 

construído o passeio público, primeira grande obra de saneamento (PILOTTO, 2010) 

e foi realizada a instalação de luz elétrica no centro (1894). Em 50 anos a população 
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de Curitiba passou de 6.791 habitantes em 1853 para 49.755 em 1900, alterando 

seu espaço físico e demandando novas soluções e infraestruturas em uma época de 

estagnação econômica da região (CUNHA FILHO apud PILOTTO, 2010). 

A partir do século 19, Curitiba estabeleceu a hierarquização de usos do solo, 

as ruas do centro foram pavimentadas com paralelepípedos e foram implantados os 

bondes de tração elétrica (até então tracionados por animais) que a princípio 

atendiam as regiões mais elitizadas da cidade (PILOTTO, 2010) ainda que os que 

morassem a distâncias maiores do centro fossem os mais pobres e menos 

atendidos. Em 1928 começaram a circular as linhas de ônibus em Curitiba, 

entretanto a maioria das pessoas preferia andar de bonde, pois era mais barato e 

frequente que o ônibus (ZARUCH, 1975). Até a metade do século XX a área urbana 

se expandiu e o Centro tornava-se cada vez mais “centro”, com seus primeiros 

arranha-céus e concentrando praticamente tudo  o que a cidade oferecia na época 

(CASTRO NETO apud PILOTTO, 2010). O rápido crescimento da cidade demandou 

decisões rápidas, a fim de evitar um caos urbano e antecipar futuras demandas, 

investindo em planejamento urbano.  

 

Entre 1941 e 1943 o arquiteto francês Alfredo Agache elaborou um plano de 

desenvolvimento e ordenação do espaço urbano com ênfase no tráfego e no 

zoneamento das funções urbanas (Figura 64), resultando na implantação de 

grandes avenidas, como a Visconde de Guarapuava, a Marechal Floriano Peixoto e 

a Sete de Setembro, e na criação de centros especializados como o Centro Cívico 

(administrativo), Tarumã (esportivo), Bacacheri (Militar) e Rebouças (Industrial). A 

ideia que ficou conhecida como Plano das Avenidas era definir um crescimento 

através de uma malha viária radial para a cidade, estabelecendo princípios de 

circulação e interligando os diversos centros propostos.  
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Figura 64 - Esquema do Plano Agache 

FONTE: Fundação Lolô Cornelsen, 2004 

 

Na década de 50 se instala o novo centro administrativo, o centro cívico, e 

ocorre um significativo crescimento populacional, chegando a 361.309 pessoas em 

1960 (PILOTTO, 2010), gerando a intensificação da atividade imobiliária central e 

dando início a um processo de verticalização na região. Nesta mesma época foi 

realizada a construção da BR-116, rodovia Régis Bittencourt, estabelecendo a 

principal ligação entre São Paulo e o sul do Brasil. 

Em 1965, a prefeitura realizou um concurso público para a elaboração do 

Plano Diretor da cidade, tendo como proposta vencedora o consórcio entre as 

empresas SERETE e Jorge Wilheim Arquitetos Associados, que estabeleceu o 

Plano Preliminar de Urbanismo (PPU), o qual daria origem ao primeiro Plano Diretor 

de Curitiba, aprovado em 1966. A partir de então, buscando integrar as estruturas 

físicas e funcionais, o planejamento urbano da cidade começou a se organizar tendo 

como base três determinantes: transporte público, sistema viário e uso do solo.  

Ainda na década de 60, com o intuito de monitorar e coordenar a execução do 

PPU, foi criado o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), 

o qual acabou sofrendo resistências de outros órgãos, como a recém criada 

Urbanização de Curitiba S/A (URBS). Estes embates políticos fizeram com que o 
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plano mesmo depois de aprovado fosse começado a ser implantado a partir de 

1971, na gestão do prefeito e arquiteto Jaime Lerner. Esta época foi marcada 

principalmente pela implantação das ruas exclusivas para pedestres (calçadões), 

delimitação do setor histórico, revitalização de edificações históricas, criação da 

Cidade Industrial de Curitiba (CIC), integração do transporte coletivo, verticalização 

dos setores estruturais e criação do primeiro sistema de BRT (Bus Rapid Transit) 

com a utilização de canaletas exclusivas para os ônibus e em conjunto com o 

sistema trinário (Figura 65). 

 

  

 

 

Figura 65 – Sistema BRT, esquema do sistema trinário e do setor estrutural 

FONTE: IPPUC (1973), IPPUC (2000) IPPUC (2013) e IPPUC (2013) 

 

Na década de 80 é implantada a zona central de tráfego, limitando o tráfego 

de veículos pesados no centro, e a primeira ciclovia da cidade com 34 km, que 

conectava o parque da Barreirinha a Cidade Industrial de Curitiba. Com o passar dos 
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anos outras ciclovias foram implantadas como a da Victor Ferreira do Amaral, a 

conexão entre os parques e ao longo da linha férrea. Nesta época ocorre um grande 

crescimento de ocupações irregulares no município e da população da RMC. Em 

1985 é realizado um levantamento do IPPUC para a elaboração do Plano Municipal 

de Desenvolvimento Urbano (PMDU). A verticalização se estende para bairros além 

do centro, gerando a diminuição da população na área central, conforme a Figura 

66. 

 

Figura 66 – Taxa de crescimento populacional em Curitiba de 1970 a 1991 

FONTE: Pilotto (2010) 

 

A década de 1990 foi marcada pela instalação de shopping centers 

predominante no setor oeste/sudoeste da cidade, os quais passaram a “competir” 

diretamente com o Centro como local de compras e de lazer. A partir desta época 

surgiram diversos condomínios fechados e a criação de uma região denominada 

“Zona Nova Curitiba” em 1994 (Decreto n° 901/94), popularmente conhecida como 

Ecoville, inicialmente planejada para atender à população de baixa renda, mas que 

acabou sendo destinada a grandes edifícios residenciais de alto padrão.  
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4.2. O CENTRO DE CURITIBA E AS PESSOAS 

O Centro é um dos elementos mais importantes dentro da estrutura intra-

urbana das metrópoles brasileiras (VILLAÇA, 2001). Eles são pontos estratégicos 

que possuem importância geográfica, social e simbólica, além de ser um grande 

produtor de espaço. Nas últimas décadas diversos centros de metrópoles brasileiras 

passaram por processos de visível esvaziamento, abandono e deterioração, e em 

Curitiba não foi diferente. Villaça afirma que nas cidades brasileiras existia um forte 

vínculo entre a classe de alta renda e o centro, e quando estes se mudaram para 

bairros exclusivos geraram transformações significativas nos espaços centrais. 

Primeiro as camadas de alta renda abandonam o centro como local de moradia, 

depois como local de compras e de serviços e finalmente como local de empregos 

(VILLAÇA, 2001). O centro foi ocupado pelas camadas populares, o que acabou 

sendo popularmente chamado de “decadência” do centro. No entanto Villaça 

relaciona esse processo principalmente ao uso generalizado do automóvel, além do 

“envelhecimento” dos centros, os quais foram “deixados deteriorar” e passou a ser 

ocupada pelo comércio e serviços voltados as camadas populares. 

A evolução histórica de Curitiba demonstrou, desde o início do século XX 

houve uma crescente concentração de estabelecimentos de comércio e serviços no 

centro, além da instalação de diversas instituições públicas na rua da liberdade 

(atual Barão do Rio Branco), criando um eixo administrativo conectando o centro e a 

ferroviária (BLEY, 1982). Já nesta época a Rua XV de Novembro se estabeleceu 

como ponto de encontro e rua mais importante da cidade; foram construídas 

relevantes edificações como a UFPR, os correios e o Edifício Garcez (o mais alto da 

época); e estavam formadas duas áreas de residência de classes de alta renda: o 

Alto da Glória e o Batel (Figura 67).  

Pilotto (2010) afirma que desde os anos 1960 o Centro de Curitiba começou a 

se expandir na direção sudoeste deu início ao seu processo de verticalização nos 

anos 1950 (usos não residenciais). Entre 1970 e 89 edifícios de comércio e serviços 

começam a ser construídos em outros bairros e partir de 1990 a maior parte deles 

era construída fora do limite do Centro, principalmente nos Setores Estruturais 

(Batel, Água Verde e Bigorrilho). 
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Figura 67 - Mapa de Curitiba em 1894 e em 1927 (expansão urbana) 

FONTE: IPUUC (2010); GUINSKI apud PILOTTO (2010) 

 

A partir dos anos 1980 começou o processo de abandono do Centro de 

Curitiba, com a notável perda de população e subutilização de imóveis. A partir dos 

anos 1990 a mudança de edifícios de comércio e serviços para outros bairros 

acentuou o cenário. Em 1985 o IPPUC elabora um diagnóstico do Plano Municipal 

de Desenvolvimento Urbano de Curitiba (PMDU) descrevendo o estado de 

“deterioração” das habitações no Centro à época: 

As edificações destinadas ao uso residencial na área central e proximidades 
estão sofrendo um processo de deterioração permanente. O fenômeno 
ocorre, basicamente, em função da expectativa de mudança para o 
comércio e o serviço ou da valorização da área para nova edificação. 
Enquanto isso não ocorre, o imóvel é subutilizado ou abandonado sem 
qualquer manutenção, a exemplo de algumas construções nas ruas 
Saldanha Marinho, Marechal Floriano, nos arredores da Praça Rui Barbosa 
e Rodoviária Velha. (IPPUC, 1985, apud PILOTTO, 2010) 

 

Os principais fatores que impactaram a área central foram a diminuição do 

uso noturno do Centro, a diminuição do uso residencial no Centro, o deslocamento 

das atividades de lazer, restaurantes e bares de classe média e alta e o surgimento 

dos shopping centers, a partir dos anos 1980, alterando os hábitos de compras e 

lazer da classe média e alta (SCHÜSSEL apud PILLOTO, 2010). No entanto, 

mesmo perdendo diversos estabelecimentos de comércio e serviços ao longo dos 

anos, tendo popularizado o seu comércio e concorrendo diretamente com shopping 

centers, o centro continua sendo o bairro com a maior concentração de 

estabelecimentos de comércio e serviços do município (IPPUC, 2010).  
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O Centro concentra os registros mais antigos da história, do crescimento, do 

desenvolvimento e da instalação de Curitiba. Dentro da sua delimitação são 

encontradas 11 praças, 1 parque (passeio público) e largos. 

 

Figura 68 – Delimitação atual do centro e elementos históricos 

FONTE: PILOTTO (2010) 

 

4.2.1. A Rua XV e as ruas peatonais 

A Rua XV de Novembro foi uma das primeiras vias existentes na cidade, 

sendo seu nome original Rua das Flores, devido da grande quantidade de arbustos 

e trepadeiras presentes nos quintais das casas (IPPUC, 2013). Mudou duas vezes 

de nome, a primeira com a vinda da Família Real sendo chamada Rua da Imperatriz 

e a segunda após a Proclamação da República em 1889 recebeu seu nome atual. 

Desde o início da formação de Curitiba ela já era local de destaque que além de 

abrigar diversos espaços de comércio, acabou se estabeleceu como principal ponto 

de encontro e rua mais importante da cidade.  

Via de extrema centralidade abrigou diversos edifícios importantes e marcos 

da cidade ao longo dos anos: no seu extremo leste estava a Cinelândia, a casa 
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Sloper e a loja americanas; e no seu extremo leste a praça Santos Andrade, os 

correios, a UFPR , o colégio Santa Maria e futuramente o teatro Guaíra (PILOTTO, 

2010). 

A Rua XV, com a Cinelândia, era a típica rua republicana (ausentes as 
edificações religiosas), povoada com alternativas profanas como cafés, 
bares, restaurantes, magazines, jornais, bilhares, os desfiles militares por 
ocasião das festas de independência e os desfiles escolares diante do 
palanque instalado na Avenida João Pessoa [Av. Luiz Xavier], onde ficavam 
as autoridades. (GARCEZ, 2006, p. 67) 

e 

Ao longo dos anos, a Rua XV de Novembro consolida-se como ponto de 
encontro da população, que ali trabalha, mora e passeia. É o local dos 
cinemas, dos bancos, da Casa Louvre, do Café Trocadero, do Restaurante 
Paraná, da Livraria Ghignone, das confeitarias Shaffer e das Famílias.(FCC, 
1996) 

 

Durante a primeira década do século XX, quando a rua já estava instalada 

como principal centro comercial e intelectual da cidade, as charretes e bondes 

movidos à tração animal que circulavam por ela começam a disputar o espaço da via 

com o automóvel. É a primeira rua asfaltada da cidade, em 1926, impulsionando o 

tráfego de automóveis em Curitiba que aumentou ainda mais após o plano Agache 

(Figura 69). Este cenário só veio a mudar a partir de 1966 quando começou a ser 

elaborado o primeiro plano diretor, o qual se baseava em princípios humanistas, que 

via o centro como berço de história e local de encontro de pessoas e teve a inserção 

do calçadão como uma das propostas. 

 

    

Figura 69 - Rua XV de Novembro na década de 1920 e 1950 

FONTE: PMC (2017) 

 

O calçadão da XV projetado por Abrão Assad inaugurado em maio de 1972 

foi a primeira rua exclusiva de pedestres do Brasil. Sua importância foi tão marcante 
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que a sua paisagem urbana foi tombada pelo Patrimônio Estadual em 1974 (trecho 

da Praça Osório até a Praça Santos Andrade). A intervenção sofreu grande 

oposição por parte dos comerciantes locais e da mídia, que acreditavam que o fim 

do tráfego de carros diminuiria as vendas e o movimento. A obra então foi realizada 

em 72h (entre sexta e segunda a noite) e o mobiliário instalado previamente, visando 

minimizar o impacto negativo da opinião pública (Figura 70).  

 

     

Figura 70 – Rua XV de Novembro nos anos 1972, 1978 e 2002 

FONTE: IPPUC (2010) 

 

Visando criar um espaço de convivência e estar foram instalados canteiros de 

flores, iluminação, bancos e piso de petit-pavé com mosaicos de pinhão (IPPUC, 

2013). Na década de 1990 foram instalados os piso táteis e implantada a linha 

Pinhão, linha feita em petit pavê vermelho que interliga prédios antigos de relevância 

história para a cidade. 

Contrastando com a opinião dos comerciantes da época o cenário atual 

demostra que a rua ainda possui um fluxo constante de pessoas, além de ser um 

dos destinos turísticos mais relevantes da cidade. A implantação do calçadão, bem 

como a implantação da via calma em 2014, demonstra a dificuldade inicial que 

existe ao diminuir o espaço destinado ao automóvel, no entanto comprovou que 

lugares que priorizem as pessoas, os modais alternativos e a sua convivência 

tendem ao sucesso, principalmente quando carregam em sua imagem uma 

identidade da cidade.  
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4.2.2. A Área calma – Zona 40km/h 

A área calma, também conhecida como Zona 40km/h (Figura 71) implantada 

em Novembro de 2015 seguiu o modelo de diversas cidades no mundo que visam 

desistimular o uso o automóvel nas áreas centrais e incentivar outros meios de 

transporte alternativos. As principais medidas foram a regulamentação da velocidade 

máxima de 40km/h para as ruas inseridas dentro do perímetro delimitado, a 

instalação de radares, a sincronização de semáfores e o aumento do tempo do 

semáforo para pedestres.  

 

 

Figura 71 – A área calma e a diminuição da velocidade 

FONTE: Gazeta do Povo (2015), adaptado pela autora 

 

O principal objetivo ao acalmar o trânsito reduzindo a velocidade dos veículos, 

é diminuir o número de acidentes fatais na área que aumentavam a cada ano, com 

1173 acidentes e 25 mortes entre 2012 e 2015. O número de acidentes estava tão 

elevado que em um levantamento realizado pela EMBARQ (Figura 72), Curitiba foi 

classificada como uma das cidades com índices mais elevados de mortes no trânsito 

em 2015, 20 a cada 100 mil habitantes.  
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Figura 72 - Taxa de mortalidade no trânsito em cidades do mundo 

Fonte: WRI (2015), EMBARQ 

 

Na maioria das ruas da área a velocidade máxima já era 40km/h, com 

exceção de 8 vias que eram até 50km/h e 18 permitiam 60km/h. A área calma 

abrange 140 quarteirões e 133 cruzamentos, dos quais 4 estão entre os mais 

perigosos da cidade de acordo com o o BPTran. A figura 73 ilustra os resultados dos 

levantamentos de acidentes e multas na área calma realiazdos pelo BPTran 

comparando o período  antes (Dezembro/2014 e novembro/ 2015) e depois 

(Novembro/2015 a Outubro/2016 ) da implantação da área calma. 

 

         

Figura 73 – Acidentes e multas na área calma 

FONTE: Gazeta do povo (2017), dados BPTran e SETRAN 
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A velocidade escolhida para a área foi baseada em diversos estudos que 

afirmam que velocidades abaixo de 50km/h reduzem a força do impacto e a 

distância de frenagem, diminuindo a probabilidade de acidentes fatais no trânsito, 

como pode ser verificado pela curva de Ashton ilustrada da Figura 74. 

 

 

Figura 74 - Relação segurança dos pedestres X velocidade dos veículos 

FONTE: WRI, 2015 
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4.3. PERCEPÇÕES SENSORIAIS DOS PEDESTRES E CICLISTAS NO 
CENTRO DE CURITIBA: ENTREVISTAS 

A área central concentra dentro da cidade o maior número de pedestres 

circulantes, ultrapassando mais de 700 mil pessoas/dia (PMC, 2015), que além da 

sua relevância histórica e turística, concentra muitos fluxos de circulação e 

transporte. Nela estão localizados muitos equipamentos públicos, praças, comércios 

e escritórios da cidade, representando a maior concentração do setor terciário. A fim 

de compreender a dinâmica do local, suas características e necessidades, foi 

realizado um levantamento sensorial in loco e 30 entrevistas (Questionário - Anexo 

1) em 3 regiões distintas da área calma: o Largo Bittencourt, a Praça Santos 

Andrade e a Rua XV de Novembro. As perguntas visaram estabelecer o perfil do 

usuário, suas preferências de modal e suas percepções sensoriais do espaço. 

As entrevistas visaram abranger a maior variedade de público, não se 

concentrando em um gênero ou faixa etária específico. Foram entrevistados 14 

homens e 16 mulheres (Gráfico 1), dentre os quais quatro tinham menos de 18 anos 

(adolescentes), dez tinham entre 18 e 25 anos (jovens), sete entre 26 e 40 (jovens 

adultos), seis entre 41 e 60 (adultos) e três tinham mais de 60 anos (idosos) (Gráfico 

1). A renda familiar de mais de 70% estava entre 1 e 6 salários mínimos (R$937,00 e 

R$5622,00) (Gráfico 1) e residiam em 12 bairros distintos (Centro, Pinheirinho, 

Centro Cívico, Batel, Fazendinha, Santa Cândida, Bairro Alto, Rebouças, Uberaba, 

Pilarzinho, Ahú e Campo Comprido), sendo 5  residentes do centro. 

 

Gráfico 1 – Perfil dos entrevistados incluindo faixa etária, gênero, renda familiar. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Em relação aos modais 91% dos entrevistados ou sua família possui algum 

tipo de modal de transporte, sendo a maioria deles carros e bicicletas. Apesar de 

possuírem modais em casa a maioria utiliza o ônibus como principal meio de 

transporte diário, sendo também o principal modal utilizado para ir ao centro no dia 

da entrevista (44%) juntamente com a caminhada (20%). Trabalho, escola, lazer e 

turismo representam 70% dos motivos da ida ao centro. 

 

Gráfico 2 – Respostas sobre os modais e o motivo da ida ao centro. 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2017). 

 

Ao serem questionados sobre os motivos da escolha do modal de transporte 

diário predominaram os fatores praticidade e tempo. Custo, conforto e segurança 

foram considerados menos relevantes, mais ainda importantes. Já as condições 

climáticas, a saúde e o impacto ambiental foram consideradas praticamente 

irrelevantes para os entrevistados. 

 

Gráfico 3 – Fator mais relevante para a escolha do modal de transporte diário 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2017). 
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As perguntas relativas à área calma demonstraram que a maioria sabe o que 

é (77%) e acredita que a mesma foi positiva para o pedestre, entretanto 20% não 

sabiam que seu nome era esse referindo a ela como zona 40km/h.  

 

Gráfico 4 – Respostas a respeito da área calma de Curitiba 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2017). 

 

Dentre os entrevistados 87% caminha frequentemente pelo centro e 53% 

deles estariam dispostos a caminhar mais de 20 quadras (aproximadamente 2km). 

Vale ressaltar os que caminhariam entre 3 e 5 quadras foram 2 idosos e 1 adulto. 

Para 97% dos entrevistados a melhoria da infraestrutura para o pedestre 

influenciaria eles a caminharem mais pela região central de Curitiba. 

 

Gráfico 5 – Respostas sobre o ato de caminhar 

 

FONTE: Elaborado pela Autora (2017). 

As maiores motivações dos entrevistados para ir caminhando foram a 

segurança, a paisagem interessante e a praticidade; e o que mais proporciona 
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segurança para eles ao caminhar é um calçamento regular, uma boa iluminação, 

pessoas circulando e policiamento. 

 

Gráfico 6 – Sensações e percepções dos entrevistados ao caminhar 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2017) 

 

Para 70% das pessoas se deslocar por bicicleta no centro seria ótimo ou 

agradável, ainda que muitos ressaltem que falta lugar para andar e 60% estaria 

disposto a andar mais de 5 km. Os 13% que não se deslocariam de bicicleta incluem 

2 idosos e 2 adultos que não sabiam andar de bicicleta ou não gostavam. Para os 

que gostariam de andar mais foi apontado que falta mais educação no trânsito, 

segurança e infraestrutura para que eles andem mais e possam considerar a 

bicicleta como um meio de transporte. 
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Gráfico 7 – Respostas sobre deslocamento por bicicleta 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2017) 

 

Para mais de 80% dos entrevistados utilizaria o bikesharing e afirmaram que 

a melhoria da infraestrutura e a integração com o transporte público influenciaria na 

escolha da bicicleta como um modal. 

 

Gráfico 8 – Respostas sobre melhoria na infraestrutura cicloviária e o Bikesharing 

 

FONTE: Elaborado pela autora (2017) 

 

Ainda que o número de entrevistados seja pequeno em relação à população 

total que circula diariamente pelo centro podemos chegar a algumas conclusões 
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gerais sobre o assunto. É percebido que a maioria já evita circular de carro no 

centro, ainda que tenham esta possibilidade; há um grande interesse da população 

por espaços mais atrativos aos pedestres e aos ciclistas, com bom calçamento, boa 

iluminação e segurança; a melhoria da educação no trânsito, segurança e 

infraestrutura para a bicicleta auxiliariam na implantação dela como modal no centro; 

e a implantação do sistema de bikesharing pareceu ser bem aceito. 

Através de percepções pessoais da autora é constatado que um grande 

número de ciclistas circula pela rua XV, ainda que ela seja um calçadão exclusivo 

para pedestres, devido à falta de infraestrutura para os mesmos na região. A maioria 

dos pedestres que caminha pelo centro optam por utilizar a rua XV como eixo 

principal, por ser uma rua com movimento de pessoas, ausência de conflito com 

automóveis (com exceção das viaturas policiais), presença de variados comércios e 

de mobiliários urbanos de permanência (bancos, mesas e coberturas). 

A fim de vislumbrar a experiência dos ciclistas no centro a autora circulou pela 

área calma de bicicleta e identificou quatro grandes dificuldades: o sentido do fluxo 

das vias limita as possibilidades de trajeto e os torna mais longos e conturbados; A 

temporização dos semáforos não se adequam bem ao ritmo dos ciclistas; a 

presença de paraciclos ainda é pequena e não proporciona sensação de segurança; 

e a declividade no sentido do setor histórico inibe a circulação de bicicletas por lá. 
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4.4.  INDICADORES DE URBANIDADE NA ÁREA CALMA 

Os indicadores apresentados a seguir foram elaborados durante a Iniciação 

científica realizada pela autora em conjunto com outras 3 alunas da UTFpr Curitiba 

Elisie Oliveira, Francielle Schreiner e Giovana Faria; e sob a orientação da Prof(ª).  

Ms(ª). Thais Saboia Martins. A pesquisa visou à produção de levantamentos e 

diagnósticos de mobilidade e caminhabilidade numa dimensão cartográfica a 

respeito da área calma de Curitiba implantada em 2015. O mapeamento destas 

informações foi uma forma de estabelecer parâmetros preliminares para avaliar e 

vislumbrar mudanças de paradigmas urbanos para a área central de Curitiba, sendo 

sua metodologia baseada na união dos métodos utilizados pelo Plano de Mobilidade 

Urbana de Barcelona (PMU 2013-2018) e pelo Instituto de Políticas de Transporte e 

Desenvolvimento (ITDP-Brasil) nas cartilhas lançadas em 2016 sobre as ferramentas 

e a aplicação dos Índices de Caminhabilidade na área central do Rio de Janeiro.  

A pesquisa dividiu a Área Calma de Curitiba em 4 setores geográficos com os 

limites definidos de forma a obter uma proporcionalidade na carga de trabalho entre 

os 4 pesquisadores e o resultado final foi compilados nos 5 mapas a seguir. Na 

pesquisa os Índices de Caminhabilidade foram divididos em cinco indicadores 

inseridos em duas categorias gerais, que contemplam “a dimensão da experiência 

do caminhar”: mobilidade e calçada.  

Os levantamentos foram realizados a partir do Google Earth de 2017, Google 

Street View de 2017, base dwg do Mapa Cadastral de Curitiba de 2000 e 

levantamento de campo. Para que os resultados fossem apresentados de forma 

mais didática, os levantamentos foram apresentados seguindo uma escala de cores 

(Figura 75) que varia do verde ao bordô, sendo o verde o melhor do ponto de vista 

do pedestre e o bordô o pior.  

 

Figura 75 - Escala de Cores dos indicadores 

FONTE: Elaborada pela autora, 2017 

 

A primeira categoria, mobilidade, aborda dados físicos de infraestrutura 

urbana que interfiram na organização funcional do espaço e atuando diretamente na 
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locomobilidade – capacidade de ir de um lugar a outro – independente da ótica do 

meio de transporte utilizado, entrando nesta categoria os indicadores de declividade, 

proporção dos modais e dimensão das quadras.  

O primeiro indicador apresentado é a declividade (Mapa 1), isto é, a 

inclinação ou o declive existente nas vias urbanas. Este declive é avaliado a partir da 

proximidade das curvas de nível, a cada metro de altitude. Foram estabelecidos 

cinco intervalos, que variam de 2 em 2 %, até o máximo de 8 de inclinação sendo 

adotados intervalos similares aos medidos pelo PMU-BCN, no qual foram 

consideradas as declividades e as longitudes máximas indicadas para a circulação 

dos diferentes modais de transporte. 

O segundo indicador levantado foi a proporção de espaço físico (Mapa 2) 

destinado na via pública aos modais motorizados e ao pedestre, sendo mesurado o 

espaço destinado à calçada do pedestre e ao asfalto da via motorizada, comparados 

à largura total da via pública. Desta forma obtém-se uma informação de 

proporcionalidade, relativa à largura total da via pública. Foram estabelecidos sete 

intervalos, que variam aproximadamente 15% entre eles, até o máximo de 100% 

destinado ao pedestre. Desta forma conseguiu-se categorizar o maior leque de 

variabilidade em proporção destinado ao veículo motorizado ou ao pedestre 

presentes na Área Calma de Curitiba.  

O terceiro indicador levantado, na categoria mobilidade, foi a dimensão das 

quadras (Mapa 3), que está atrelado diretamente ao desenho da trama urbana e sua 

divisão tradicional em quarteirões, sendo medida a extensão das quadras edificadas 

a partir do ponto médio das calçadas, sem levar em consideração o espaço de 

travessia de vias, que separa e delimita cada quarteirão. Foram estabelecidos cinco 

intervalos, que variam a cada 50 metros, sendo que nas praças a sua representação 

é pontilhada, uma vez que a configuração espacial das mesmas permite muitas 

vezes atalhos e transposições, a diferença das edificações. 
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Mapa 1 – Declividade da Área Calma. FONTE: Elaborado pela autora, 2017. 
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Mapa 2 – Proporção dos modais da Área Calma. FONTE: Elaborado pela autora, 2017. 
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Mapa 3 – Dimensão de quadra da Área Calma. FONTE: Elaborado pela autora, 2017. 
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O mapa da declividade (Mapa 1) ilustra como a porção sul da área calma é 

praticamente plana, oferecendo condições adequadas ao pedestre neste quesito, 

enquanto a porção norte possui um aclive bastante acentuado quando cruza 

Travessa Nestor de Castro/Alameda Augusto Stellfeld em direção ao setor histórico. 

A declividade deste setor chega a superar os 8% (Índice desaconselhável pelo PMU-

Barcelona) em diversos trechos, tornando a área pouco acessível a pedestres e 

ciclistas. No entanto acessar o setor histórico de forma mais confortável é possível 

através da Rua São Francisco, na qual o aclive é mais suave. 

O mapa da Proporção dos modais (Mapa 2) demonstra o quão 

desproporcional são as ruas no centro, nas quais mais de 80% delas destina acima 

de 50% da caixa de via aos automóveis, segregando os pedestres e favorecendo os 

veículos motorizados. Ao analisar o Mapa 2 em conjunto com o Mapa 4 (largura da 

calçada) é encontrada uma relação estreita entre eles, na qual a maioria das ruas 

em que a proporção das vias favorece os automóveis as faixas de rolamento são 

largas e as calçadas estreitas. As poucas quadras que se encaixam na proporção 

ideal de terem mais 60% da caixa da via destinada ao pedestres (PMU-Barcelona) 

são em sua maioria as ruas exclusivas para pedestre como a Rua XV de novembro 

e a Rua São Francisco. 

O mapa da dimensão de quadra (Mapa 3) representa a grande quantidade de 

quadras da área central que estão no comprimento de 50 á 150 metros, 

aconselhável por diversos autores como Jane Jacobs, demonstrando o grande 

potencial que a área tem para fornecer ruas mais acolhedoras aos pedestres. 

Os dois mapas a seguir (Mapa 4 e 5) foram inseridos na segunda categoria, 

calçada, a qual aborda indicadores que afetam direta e exclusivamente a esta 

infraestrutura destinada ao deslocamento do pedestre, neste caso o material do piso 

e a largura da calçada. Vale ressaltar que os dados ainda não foram contrastados 

com os espaços subtraídos por possíveis compartilhamentos com ciclovias ou 

entradas e saídas de veículos, tampouco o levantamento de obstáculos à mobilidade 

(árvores, postes, pontos de ônibus, placas e demais mobiliários urbanos), portanto 

levantam a calçada em si e não o passeio. 
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Mapa 4 – Material de piso da Área Calma. FONTE: Elaborado pela autora, 2017. 
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Mapa 5 - Largura das calçadas da Área Calma. FONTE: Elaborado pela autora, 2017. 
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O quarto indicador levantado tratou dos materiais de revestimento da 

infraestrutura urbana destinada à locomoção dos pedestres (MAPA 4). Seu 

levantamento destes dados servem para verificar a existência de cada tipo de 

material bem como a sua durabilidade, manutenção e contribuição à acessibilidade 

universal dos usuários. Foram classificados cinco materiais - concreto, paver, placa 

de concreto, pedra portuguesa e paralelepípedo - conforme imagem ilustrativa 

abaixo (Figura 76). 

 

     

Figura 76 - Tipologias de piso: Concreto, placa de concreto, Paver, Paralelepípedo e Petir pavé 

FONTE: Gogle Street View (2017), Gazeta do povo (2015) e Acervo próprio (2017) 

 

O último indicador é um levantamento a respeito largura da calçada (Mapa 5), 

estabelecendo a relação da largura da calçada com a escala humana, independente 

do contexto onde está inserida (a largura da via pública). Foram estabelecidos seis 

intervalos, que correspondem aos mínimos (menor que um) e máximos (maior que 

cinco) de acordo com as larguras encontradas nesta área da cidade.  

A partir do mapa de tipo de material pode ser verificado o quão presente são 

as tipologias de pedra portuguesa e lousinha (paralelepípedo no estudo) na região. 

Isto se deve ao fata de que ambos os materiais foram amplamente utilizados nos 

calçamentos curitibanos desde a metade do século XX, trazendo remanescentes 

históricos. A pedra portuguesa é o mais relevante dos dois, pois traz em diversos de 

seus desenhos retratos de uma época e da cultura local como já foi analisado 

anteriormente. No entanto ambos os materiais são pouco acessíveis e demandam 

manutenção regular, a qual não anda sendo feita, propiciando calçamentos 

irregulares, instáveis e perigosos. Os poucos trechos que são encontrados outros 

tipos de piso como placas de concreto, paver e trechos concretados/asfaltados não 

tem continuidade, fazendo com que mesmo os pisos com melhor acessibilidade 
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cumpram de maneira precária com o seu objetivo (as exceções são os trechos 

reformados a alguns anos da Rua Riachuello e Rua Treze de Maio). 

Já o mapa da largura das calçadas (Mapa 5) ressalta a disparidade que existe 

em relação a este indicador ao longo da área calma. Nas diversas ruas em que a 

calçada ultrapassa cinco metros são ruas exclusivas de pedestre, praças e seus 

entornos próximos e ruas com menor fluxo viário. No entanto, alguns dos caminhos 

mais utilizados pelos pedestres possuem calçadas com menos de três metros de 

largura, fluxo de veículos de moderado a alto e faixas de serviços que ocupam 

praticamente a totalidade da calçada, transformando-as em ambientes estreitos e 

pouco caminháveis. Este indicador foi um dos norteadores para a escolha da rua de 

intervenção. 

 

4.5. ESCOLHA DA ÁREA DA INTERVENÇÃO 

O intuito inicial era trabalhar com as questões de mobilidade ativa na Área 

Calma inteira. Entretanto o diagnóstico feito acima levou ao recorte da área de 

intervenção com a proposição de um novo perímetro para a Área Calma.  A nova 

subdivisão foi proposta, pois a área de implantação atual da área calma além de 

muito extensa, tornando limitante as possibilidades de projetos em toda a sua área, 

também incluía dois trechos completamente divergentes em tipologia, uso do solo, 

declividade e atrativos (o setor histórico/bairro São Francisco e o bairro centro). Vale 

ressaltar que a área do setor histórico tem grande relevância histórica, mas não 

deve ser tratada como prioridade em um projeto piloto de mobilidade ativa devido a 

grande quantidade de dificuldades que a região apresenta para o quesito 

acessibilidade. Esta nova delimitação da Área Calma corresponde ao que, pelas 

entrevistas, os usuários entendem por área calma e o centro da cidade. 
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Mapa 6 – Localização da Área Calma proposta e das ruas de intervenção. FONTE: Elaborado pela autora. Base IPPUC, 2010. 
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4.5.1. Levantamento urbanístico da área de intervenção 

O bairro centro está localizado  em um zoneamento específico intitulado Zona 

central que prioriza usos habitacionais, comunitários 1 e 2, comércio e serviço 

vicinal, de bairro e setorial. Permitem uma altura livre, permeabilidade facultativa, 

coeficiente 5 de aproveitamento e a possibilidade de aproveitamento total do térreo e 

primeiro pavimento, fatores que ressaltam o incentivo a continuidade da 

verticalização do bairro. No entorno do centro existem outros 4 zoneamentos: O 

Setor especial histórico (SH), a Zona Residencial 4 (ZR4), o Setor Especial 

Estrutural (SE) E O Setor Especial Centro Cívico (SE-CC).  O sistema viário é 

majoritariamente composto por vias centrais, contando com algumas peatonais, 

prioritárias e coletoras. O zoneamento do centro e região, bem como seu parâmetros 

de uso e ocupação do solo podem ser virificados nas figuras 77 e 78 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 – Parâmetros de uso e ocupação do solo na Zona central 

FONTE: IPPUC (2015) 
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Figura 78 – Zoneamento da área central 

FONTE: Adaptado pela autora, base IPPUC (2015) 

 

No ano 1970 o Centro era o bairro mais populoso da cidade e em 1980 atingiu 

42.371 habitantes. A partir da década de 1990 a população do Centro começou a 

decaiu chegando a 32.623 habitantes nos anos 2000. Atualmente foi verificado um 

significativo aumento atingindo 37.283 habitantes no levantamento realizado em 

2010 pelo IPPUC, superando a taxa média de crescimento de Curitiba na época. 

Atualmente o centro possui a maior densidade demográfica da cidade atingindo 

113,56 habitantes por hectare, quase três vezes o valor da densidade demográfica 

de Curitiba. O déficit habitacional do centro era de 1,6% em 2010 segundo o censo 

do IBGE (Figura 79). 
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Figura 79 – A área e Densidade demográfica do Centro de Curitiba 

FONTE: IPPUC (2015) 

 

No centro mais de 44% da população residente possui entre os 15 e 34 anos, 

faixa etária que abrange os adolescentes e jovens adultos. Ressalta-se que 

aproximadamente 13,5% dos habitantes dali possuem mais de 65 anos (idosos), 

sendo um percentual representativo que demonstra a relevância da acessibilidade 

dos locais nesta região (Figura 80). A renda mensal de mais de 55% dos habitantes 

está entre 2 e 10 salários mínimos (na época R$510,00), sendo o rendimento 

domiciliar médio de R$4688,24 e o mediano R$3000,00 (Figura 80). 

 

 

Figura 80 – Razão de dependência, índice de envelhecimento e pirâmide etária 

FONTE: IPPUC (2015), base IBGE censo 2010 
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Devido à verticalização que se iniciou na década de 1950 muitos escritórios, 

serviços e comércios se instalaram no centro. Com o passar dos anos alguns se 

mudaram para outras regiões da cidade, no entanto neste bairro ainda estão 

localizados mais de 17% dos serviços e 11% dos comércios da cidade. A maior 

parte dos domicílios são apartamentos (96,27%) e os lotes são praticamente 

completamente ocupados, ocasionando uma densidade alta, ainda que a densidade 

domiciliar esteja abaixo da média de Curitiba. As áreas verdes do bairro são em sua 

maioria praças da região e a média de veículos motorizados é de 2 por habitante 

incluindo carro, moto, caminhão, ônibus, etc (Figura 81). 

 

Figura 81 – Domicílio e tipologia, área verde, economia e habitante por veículo 

FONTE: IPPUC (2015) 

 

O centro é o bairro com o maior número de ocorrências policiais como roubo, 

furtos e danos ao patrimônio segundo a guarda municipal e a polícia militar (2017). 

O bairro também possui elevadas taxas de homicídios e de ocorrências de violência 

(homicídios, suicídios, confronto com a polícia, latrocínio e lesão corporal sem morte) 

com um homicídio a cada 478 habitantes e uma ocorrência violenta a cada 208 

habitantes (IPPUC, 2010). 

A área calma possui uma grande variedade de usos, sendo a maioria de uso 

misto e comercial. A altura das edificações são bem variadas com pequenas casas 

de 1 a 3 pavimentos e edifícios que ultrapassam 15 andares. A permeabilidade do 

solo é muito baixa na porção sul (bairro centro) da área calma e bem alta na porção 
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norte (setor histórico e bairro São Francisco) como pode ser visto no Mapa 7, que  

ilustra os cheios e vazios das edificações. Isto se deve ao incentivo da verticalização 

a partir de 1950 e principalmente pela lei de zoneamento vigente, que permite a 

construção total do térreo e do primeiro pavimento para estimular o uso misto na 

região. 

 

 

Mapa 7 – Levantamento de cheios e vazios da Área Calma 

FONTE: Elaboração da Autora (2017), Base IPPUC,2015 e Google, 2015 

 

4.5.2. Sistema viário e fluxos 

Ao analisar o sistema viário da área calma é verificado que as vias com maior 

fluxo de veículos se encontram nas bordas do perímetro da área Calma (Mapa 8) 

sendo elas a Rua Inácio Lustosa, Rua Martin Afonso/Treze de maio, Rua Carlos 

Cavalcanti, Rua Amintas de Barro, Rua Visconde de Guarapuava, Rua Conselheiro 
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Laurindo, Rua Mariano Torres e Rua visconde de Nácar. As únicas três vias que 

possuem um fluxo mais intenso e cortam a área calma são a Avenida Marechal 

Floriano, a Rua Westphalen e a Rua Marechal Deodoro, que acabam sendo os eixos 

do atual perímetro da área calma. Pelo mapa pode ser verificado que as ruas mais 

ao centro e nas proximidades da Rua XV e das outras ruas exclusivas de pedestres 

que o fluxo de veículos cai drasticamente e que o de pedestres aumenta (Mapa 9). 

Este fator foi um dos mais relevantes para a proposta do Master Plan da área calma, 

pois o sistema viário e seus fluxos interferem em toda a funcionalidade do lugar. 

Ainda dentro do sistema viário é analisada a malha cicloviária existente no 

entorno e a estrutura de ruas exclusivas para pedestres. Atualmente existe apenas 

uma ciclovia na Área Calma, a qual está localizada no seu perímetro, na Rua 

Mariano Torres. Nas proximidades existe a Via calma da Sete de Setembro, a Via 

calma da João Gualberto, a ciclovia da linha férrea sentido Barreirinha e a ciclovia 

interparques em direção ao teatro paiol. Como pode ser visto no Mapa 10 não existe 

nenhuma ciclovia no miolo central, tornando complicado o trajeto pela região 

principalmente pelo sentido das vias, pelo formato das quadras e pelas interrupções 

existentes. 

Existem oito trechos de rua que são de trânsito exclusivo para pedestres, 

sendo a Rua XV a opção mais utilizada pelas pessoas, com um fluxo diário de mais 

de 140 mil pessoas o que movimenta a vida do lugar e seus comércios. 

O centro é marcado pela grande quantidade de ônibus que por lá circulam, 

bem como pela presença de três eixos da canaleta do expresso. Além disso, abriga 

o terminal metropolitano (Guadalupe), diversas estações tubo e praças que 

funcionam como terminais de ônibus abertos, afinal muitas são parada final de 

diversas linhas (Mapa 11). 
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Mapa 8 – Fluxo de Veículos na Área Calma. FONTE: Elaborado pela autora (Base: IPPUC, 2015). 
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Mapa 9 – Fluxo de pedestres na Área Calma. FONTE: Elaborado pela autora (Base: IPPUC, 2015). 
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Mapa 10 – Estrutura viária para pedestres e ciclistas no entorno da Área Calma. FONTE: Elaborado pela autora (Base: IPPUC, 2015). 
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Mapa 11 – Levantamento de estações tubo, terminais e pontos finais de ônibus no entorno. FONTE: Elaborado pela autora (Base: IPPUC, 2015). 
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4.5.3. Equipamentos relevantes 

Dentro do perímetro da área calma e seu entorno próximo foram levantados 

alguns equipamentos que possuem relevância para a área e consequentemente 

para o futuro projeto de intervenção. Como já é de conhecimento o centro abriga 

uma variada gama de serviços, sendo o comércio varejeiro o recorrente, por isso foi 

necessário categorizar e separar alguns deles de forma a servir de base para a 

elaboração da futura proposta de criação de circuitos centrais. Foi estabelecida a 

pesquisa e levantamento de instituições de ensino (Mapa 12) devido a grande 

quantidade de público que concentram diariamente; os museus e pontos turísticos 

(Mapa 13) pela sua relevância histórica e por serem grandes atrativos de cultura, 

lazer e turismo; as lojas vinis e sebos (Mapa 14) por atraírem um público fiel e 

recorrente com grande interesse em cultura, literatura e variedade; e os restaurantes 

(Mapa 15) e cafés (Mapa 16) por atenderem á uma necessidade básica das 

pessoas, bem como servirem como espaços de estar, confraternização e lazer. 

Existem diversas instituições de ensino neste perímetro, desde pública a 

privada, sendo a maioria delas de curso superior ou profissionalizante. Estão 

localizados mais de 10 museus de cunho artístico e histórico e os principais marcos 

turísticos da região são a Catedral, o Passeio Público, o Teatro Guaíra, a UFPR 

Santos Andrade, o Paço Municipal, a Rua XV, o Palácio Avenida, o setor histórico e 

as ruínas de São Francisco. Existem mais de 20 lojas de vinis e sebos, sendo que a 

maioria se concentra nas proximidades da praça Santos Andrade e da Secretaria da 

Cultura do Estado. Quanto aos restaurantes e cafés a quantidade é enorme, no 

entanto existem restaurantes com faixas de preço e qualidade bastante variados, 

com os quais devem ser feito um ranking para classificação e escolha. 

Estes equipamentos por si só atraem as pessoas pelos seus usos que 

atendem públicos diversos, mas ao criar uma conexão entre eles e melhorar as 

condições do entorno este público pode ser multiplicado, pois serão estabelecidos 

novos atrativos e possibilidades para o lugar.  
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Mapa 12 – Levantamento das instituições de ensino no entorno. FONTE: Elaborado pela autora (Base: IPPUC, 2015). 
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Mapa 13 – Levantamento dos museus e pontos turísticos no entorno. FONTE: Elaborado pela autora (Base: IPPUC, 2015). 
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Mapa 14 – Levantamento de lojas de vinil e sebos no entorno. FONTE: Elaborado pela autora (Base: IPPUC, 2015). 
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Mapa 15 – Levantamento de restaurantes no entorno. FONTE: Elaborado pela autora (Base: IPPUC, 2015). 
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Mapa 16 – Levantamento cafeterias no entorno. FONTE: Elaborado pela autora, 2017 (Base: IPPUC, 2015). 
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4.6. LEVANTAMENTO DE RUAS ECOLHIDAS: SUBSIDIO PARA A 
INTERVENÇÃO NA ESCALA DA RUA 

Foi levantado o perfil das seis quadras de intervenção da Rua Cruz Machado 

(Figuras 82 a 87) e das três quadras da Rua Ébano Pereira (Figuras 88 a 90), bem 

como a localização das respectivas ruas no contexto da Área Calma (Mapa 17).  

A Cruz Machado é uma via com 3 faixas de rolamento e 2 faixas de 

estacionamento, suas calçadas são executadas em pedra portuguesa e 

relativamente estreitas, com menos de 2 metros de largura; e possui um fluxo 

moderado de automóveis, pedestres e ciclistas. As seis quadras possuem entre 50 e 

150 metros de extensão e sua declividade é menor que 4% em todo o trecho, sendo 

majoritariamente plana. A maior parte de suas edificações são de 2 a 3 pavimentos, 

com a presença de nove edifícios com mais de 4 pavimentos. Existe um número 

significativo de estacionamentos e de edificações abandonadas e sem uso, além da 

Praça Santos Dumont que está mal preservado e tem um potencial mal explorado. 

A Ébano Pereira é uma via com 2 faixas de rolamento e 1 faixa de 

estacionamento sendo a conexão direta do Belvedere e da praça João Cândido ao 

palácio Avenida, á boca maldita e á Rua XV de Novembro, passando pela secretaria 

da cultura, pela praça Santos Dumont e pela Biblioteca pública do Paraná. É uma 

rua com baixo fluxo de veículos muito utilizada por pedestres. As três quadras de 

intervenção são majoritariamente comerciais e de uso misto. Entre a praça Santos 

Dumont e a rua XV há uma forte verticalização com doze edifícios com mais de 4 

pavimentos. Suas calçadas são relativamente generosas e em pedra portuguesa. 

 

  

Mapa 17 – Localização das ruas de intervenção 

FONTE: Elaborado pela autora (2017) 
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Figura 82 – Perfil da quadra 1 da Cruz Machado. FONTE: Google Street View (2017), modificado pela autora. 
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Figura 83 – Perfil da quadra 2 da Cruz Machado. FONTE: Google Street View (2017), modificado pela autora. 
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Figura 84 – Perfil da quadra 3 da Cruz Machado. FONTE: Google Street View (2017), modificado pela autora. 



132 

 

 

Figura 85 – Perfil da quadra 4 da Cruz Machado. FONTE: Google Street View (2017), modificado pela autora. 
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Figura 86 – Perfil da quadra 5 da Cruz Machado. FONTE: Google Street View (2017), modificado pela autora. 
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Figura 87 – Perfil da quadra 6 da Cruz Machado. FONTE: Google Street View (2017), modificado pela autora. 
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Figura 88 – Perfil da quadra 1 da Rua Ébano Pereira. FONTE: Google Street View (2017), modificado pela autora. 
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Figura 89 – Perfil da quadra 2 da Rua Ébano Pereira. FONTE: Google Street View (2017), modificado pela autora. 
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Figura 90 – Perfil da quadra 3 da Rua Ébano Pereira. FONTE: Google Street View (2017), modificado pela autora. 
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5. DIRETRIZES PROJETUAIS  

A proposta de intervenção na área calma visa priorizar o ser humano, seu 

bem estar e convívio proporcionando espaços voltados as pessoas. O projeto será 

dividido em duas escala de intervenção: a macro, através da elaboração do Master 

Plan da área calma, contendo suas diretrizes e regulamentações gerais, e a criação 

do plano cicloviário central; e a micro, abrangendo o projeto de intervenção urbana 

nas ruas Cruz Machado e Ébano Pereira. Abaixo estão demonstradas no mapa 18 

as intervenções a serem realizadas primariamente, subdivisão da área calma em um 

núcleo central, a criação da malha cicloviária central e o projeto de intervenção 

urbana das ruas Cruz Machado e Ébano Pereira. 

 

 

Mapa 18 – Resumo das diretrizes projetuais 

FONTE: Elaborado pela autora, 2017 (Base IPPUC, 2015) 
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5.1. MASTERPLAN 

Baseado nos diagnósticos realizados as diretrizes gerais do Masterplan 

proposto foram definidas como os 10 tópicos a seguir.  

 

1) Subdividir da área calma atual em um núcleo central prioritário á 

mobilidade ativa, utilizando o seu perímetro atual como área de 

transição, em que as vias principais estabeleçam um anel viário 

com velocidade máxima de 50km/h e as demais vias velocidade se 

mantenham com máximo de 40km/h; 

2) Criar uma malha cicloviária central, dispondo de 4 eixos 

bidirecionais de ciclovia protegida (Rua Barão do Rio 

Branco/Riachuelo, Rua Marechal Deodoro, Rua Cruz Machado, 

Rua Visconde de Nácar);  

3) Criação de circuitos culturais, literários e gastronômicos, além da 

definição de uma agenda cultural e recreativa nos espaços públicos 

do núcleo central. 

4) Proporcionar incentivos fiscais para proprietários que requalificarem 

seus imóveis localizados dentro do perímetro do núcleo central (não 

apenas a fachada, mas seu uso) e aplicação de outros 

instrumentos urbanísticos. 

5) Ampliar e requalificar as áreas para pedestres no núcleo central, 

adaptando a tipologia do piso nos trechos em que o petit pavè não 

tiver relevância histórica ou não existir uma padronização no tipo de 

material. 

6) Enterramento da fiação óptica e nova rede de iluminação pública. 

7) Implantação de nova vegetação e espaços verdes na área central. 

8) Instituir o sistema de bicicletas públicas compartilhadas com 

estações no núcleo central e seu entorno próximo. 
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9) Locar novos mobiliários públicos, vegetação e parklets, em vagas 

públicas de estacionamento, em locais com alto fluxo de pedestres 

e presença de estabelecimentos comerciais. 

10) Estabelecer novas faixas exclusivas de ônibus. 

 

A nova subdivisão foi proposta principalmente, pois a área de implantação 

atual da área calma é muito extensa.  

A implantação da malha cicloviária é essencial para estimular o uso de 

modais alternativos, bem como instituição do sistema de bicicletas públicas 

compartilhadas através de parceria público privada (PPP). O ideal seria que não 

fosse necessário nenhum tipo de segregação física entre os modais, no entanto 

devido a falta de respeito recorrente no trânsito e o intuito de preservar os elos mais 

frágeis optou-se pela implantação de ciclovias protegidas bidirecionais, como as 

ilustradas anteriormente na Figura 30. As ruas escolhidas para implantação da 

malha cicloviária foram escolhidas devido ao tamanho de sua caixa viária, sua 

declividade e pela sua conexão. É muito importante também dar continuidade na 

implantação de novas faixas exclusivas de transporte coletivo, afinal de contas eles 

são o transporte de massa e devem ter prioridade sob os veículos no transito. 

A criação dos circuitos culturais, literários e gastronômicos, bem como a 

definição de uma agenda cultural e recreativa busca estimular a apropriação do 

espaço público além de criar novos atrativos nas ruas e desestimulando a ida aos 

shoppings, que hoje tem servido a este propósito. A região central é carregada de 

bagagem cultural e histórica sendo possível a criação de circuitos tanto sobre as 

origens e formações de Curitiba, quanto sobre artistas relevantes da cidade como 

Poty Lazarotto, Paulo Leminski e Dalton Trevisan. Existe uma quantidade notável de 

sebos e lojas de vinis que atraem a um público relevante e numeroso, sem falar na 

quantidade de restaurantes e cafés de qualidade que serviriam muito bem a um 

circuito gastronômico. Atualmente uma das maiores falhas no âmbito turístico é a 

falta de legibilidade e orientação na região central. Não existem informativos ou 

mapas implantados para que a pessoa possa se localizar por ali. A ideia é criar 

totens informativos, que situem aonde a pessoa se encontra e quais atrativos estão 

disponíveis no entorno próximo. 
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A ideia de proporcionar incentivos fiscais para os proprietários que 

requalificarem seus imóveis visa transformar não apenas a aparência estética de 

algumas edificações, como também destinar usos adequados para os locais que 

hoje encontram-se desocupados e abandonados na região. 

Ao ampliar as áreas destinadas aos pedestres, alargando passeios, 

adequando seus calçamentos, instalando mobiliários, proporcionando melhor 

infraestrutura, retirando cabeamentos, limpando a paisagem e desacelerando o 

automóvel, cria-se um ambiente convidativo para as pessoas, prova disso é a Rua 

XV e esta é a intenção com as ruas de intervenção piloto. Estas diretrizes buscam 

se apropriar das forças e oportunidades existentes, resolver as fraquezas e acabar 

com as ameaças (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Análise SWOT 

FONTE: Elaborado pela autora, 2017. 
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5.2. RUAS DE INTERVENÇÃO – PILOTO 

As ruas de intervenção inicial foram selecionadas a partir da análise e 

sobreposição dos dados levantados a partir dos indicadores de caminhabilidade, da 

conexão com as vias exclusivas de pedestres já existentes e da proximidade de 

pontos com alto fluxo de pedestres. A Rua Cruz Machado foi escolhida 

principalmente pelas calçadas estreitas, desproporcionalidade da via, número 

significativo de vazio urbanos, tipologia de piso, conflitos viários, ausência de aclives 

e uma praça pouco utilizada. Já a Rua Ébano pereira foi escolhida pela conexão 

com a rua XV, baixo fluxo de veículos, diversidade de edificações comerciais, 

presença de edifícios marcantes e sua ligação direta entre o centro e o setor 

histórico. 

Seguindo o modelo de implantação do prioridad peatonal de Buenos Aires, o 

projeto pretende reorganizar o fluxo viário na Rua Cruz Machado e reestruturar toda 

a via favorecendo os pedestres e criando um novo eixo caminhável, com atrativos 

diversificados, medidas de traffic calming, alargamento das calçadas, implantação 

de parklets, reestruturação da iluminação pública e da arborização e melhorias na 

Praça Santos Dumont a fim de adequá-la para eventos culturais e recreativos. A 

Ébano Pereira seguirá como referência a rua com prioridade para o pedestre de 

Buenos Aires (FIGURAS 34 e 36), na qual a mesma se encontra nivelada com a 

calçada, diferenciação do piso da rua e o da calçada, enterramento da fiação, vagas 

apenas para carga e descarga e outros colocação de novos mobiliários. A intenção é 

criar uma extensão da rua XV que sirva como conexão com a Cruz Machado e a 

Praça Santos Dumont. 
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6. PROPOSTA 

O projeto desenvolvido visa à melhoria da mobilidade ativa na Área Calma de 

Curitiba. A ideia inicial era de trabalhar em duas escalas de intervenção. À medida 

que o trabalho foi se desenvolvendo foi identificada a necessidade de trabalhar 

essas escalas em conjunto e não intervindo apenas nas duas ruas piloto (Rua Cruz 

Machado e Ébano Pereira). Para isso foram determinadas 10 diretrizes dentro do 

Masterplan, intervenções as quais foram representadas nas pranchas de projeto. A 

intenção é demonstrar que um projeto de requalificação urbana central em conjunto 

com intervenções arquitetônicas e paisagísticas pode proporcionar espaços atrativos 

para as pessoas e incentivar a reapropriação da área central da cidade. O projeto 

detalhado em 10 pranchas está anexado no apêndice B deste volume. 

A prancha 1 é um resumo da conceituação, sintetizando os fatores mais 

relevantes para se priorizar o deslocamento dos modos ativos dentro da estrutura 

urbana das cidades, bem como as recomendações que uma rua deve atender para 

ser considerada ideal. Isto é possuir um desenho urbano que priorize os modais 

ativos, incentive o transporte em massa, reduza os estacionamentos, diminua a 

circulação de veículos individuais motorizados, redefina os parâmetros urbanísticos 

incentivando o adensamento populacional e o uso misto do solo, com fachadas 

ativas em conjunto com espaços de permanência e áreas de lazer. Nesta prancha 

também é justificado o local da intervenção e explicado a sua importância 

geográfica, social, histórica, cultural e simbólica para a cidade de Curitiba. 

A prancha 2 é uma síntese dos levantamentos realizados ao longo do período 

de pesquisa, sendo o principal deles a pesquisa realizada durante a iniciação 

científica, que visava estabelecer parâmetros preliminares a respeito da área calma. 

Os indicadores levantados comtemplam a “dimensão da experiência do caminhar” 

sendo eles: declividade, proporção da via, comprimento de quadra, tipologia de piso, 

largura da calçada e cheios e vazios. Através destes levantamentos foi verificada a 

grande divergência existente entre o setor norte e o sul da área calma, tanto em 

tipologia, uso do solo, declividade, zoneamento e atividades, o que norteou a 

primeira diretriz do projeto: a redução do perímetro atual da Área Calma. 

A prancha 3 é o Masterplan completo, unindo todas as diretrizes da proposta 

de intervenção, sendo elas: 
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1. Redução do atual perímetro da área calma (Visconde de Nácar, Nestor de 

Castro, Marechal Deodoro e Carlos Cavalcanti); 

2. Estruturação de uma malha cicloviária central (Rua Barão do Rio 

Branco/Riachuelo, Rua Marechal Deodoro, Rua Cruz Machado, Rua Visconde 

de Nácar); 

3. Implantação de um sistema de compartilhamento de bicicletas e novos 

paraciclos, com estações espalhadas em pontos de interesse com alto fluxo 

de pessoas. 

4. Proposta de nova faixa exclusiva de ônibus. 

5. Ampliação dos espaços para pedestres, intensificação da iluminação pública 

e adaptação da tipologia de piso. 

6. Plantio de novas árvores, jardins de chuva e áreas verdes. 

7. Instalação de novos mobiliários e enterramento de fiações ópticas e elétricas 

8. Criação de circuitos culturais e artísticos. 

9. Aplicação das regulamentações e dos instrumentos urbanísticos (PEUC, 

IPTU Progressivo e Desapropriação). 

10. Requalificação dos espaços públicos, proteção aos imóveis históricos e 

proposta de equipamentos. 

 

Todas as diretrizes do Masterplan são detalhadas e representadas nas 

pranchas seguintes, seguindo a ordem.  

A prancha 4 apresenta as diretrizes cicloviárias, mostrando a malha cicloviária 

proposta, composta por 4 eixos de ciclovias bidirecionais protegidas. Juntamente 

com ela são propostas a inserção de novos paraciclos bem como o sistema público 

de compartilhamento de bicicletas georreferenciadas, através de uma parceria Os 

eixos se encontram em 4 cruzamentos distintos, dois dos quais foram representados 

indicando as alterações propostas como a ampliação do número de faixas de 

pedestre e rampas de acessibilidade, além da implantação de semáforos 

temporizados para pedestres e ciclistas, a fim de minimizar o risco de acidentes. 

Da prancha 5 até a prancha 8 são detalhadas as diretrizes de 

caminhabilidade, incluindo as propostas de implantação de orelhas, rampas de 

acessibilidade, cruzamentos rebaixados, cruzamentos elevados, reorganização de 
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cruzamentos conflituosos, alargamento de calçadas, requalificação das vias e ruas 

elevadas. Todas essas propostas visam a melhoria da área central para os 

pedestres, tornando os espaços mais convidativos, interessantes, acessíveis e 

seguros. Muitas das propostas incluem a implantação de novos tipos de piso, 

mobiliários e vegetação, os quais são detalhados na prancha 9, juntamente com as 

propostas de infraestrutura como os jardins de chuva, as canaletas de drenagem e o 

enterramento das fiações ópticas. 

A prancha 10 representa os circuitos culturais, artísticos e religiosos 

propostos, a aplicação das regulamentações e dos instrumentos do Estatuto das 

Cidades e as ideias de espaços a serem requalificados. Todas essas propostas 

possuem extrema relevância, pois são grandes responsáveis pela vitalidade urbana 

nas cidades, sendo capazes de movimentar e atrair uma grande quantidade de 

público para os espaços públicos. A requalificação dos espaços e dos seus usos é 

essencial para atrair as pessoas, especialmente em espaços que hoje são vazios e 

subutilizados. 

 

 

 

  

  



146 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo com toda a afinidade existente com o tema, foi bastante complicado 

consolidar a ideia da mesma como projeto viável, que foi sendo formada aos poucos 

a partir da união da teoria com a prática, vivenciando situações reais como pedestre 

e ciclista, almejando por mudanças no ambiente urbano que deveria ser acolhedor, 

mas que cada vez mais é segregador e perigoso.  

O intuito inicial foi elaborar a base teórica para a realização de um projeto 

voltado a priorizar as pessoas e sua convivência no ambiente público, de modo a 

transformar todos em ocupantes e utilizadores da rua, trazendo novamente o brilho 

que o centro a pouco tinha. Hoje o espaço central foi tomado pelos veículos 

motorizados e afastou a classe média e alta para os shoppings, desvalorizando a 

região que aos poucos começou a ser ignorada pelo poder público. As politicas 

urbanas vem buscando cada vez mais a reapropriação dos espaços centrais e 

Curitiba tem um grande potencial para isso, desde que sejam aplicadas as medidas 

corretas. 

Nos quatro estudos de caso a implantação de projetos urbanos teve avaliação 

positiva pelos usuários, mostrando que é possível transformar a cidade na escala 

humana, especialmente nas áreas centrais. Para a escolha dos estudos de caso o 

foco foi abranger projetos que obtiveram sucesso na sua implantação e que 

abrangesse algum modo de transporte ativo, proporcionasse a apropriação do 

espaço e fosse de diferentes escalas (macro e micro) e cenários (Brasil, Argentina, 

Estados Unidos e Barcelona).  

A interpretação da realidade possibilitou através de levantamentos históricos, 

fotográficos, mapas, gráficos e tabelas compreender a realidade legal, a mobilidade, 

a ocupação, os usos e o cenário socioeconômico e ambiental do local de 

intervenção, além das suas diversas possibilidades projetuais. E foram estes 

levantamentos em conjunto com a análise SWOT que nortearam as diretrizes 

projetuais em suas duas escalas, o Masterplan e a intervenção piloto. 

O Masterplan propõe a redução do perímetro da área calma para um núcleo 

central, dentro do qual serão implantadas diretrizes destinadas a transformar a 

região em um ambiente prioritário aos modos de transporte alternativos, ilustrando o 

modelo que deve ser ampliado futuramente nas outras vias do núcleo central. 
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A pesquisa possibilitou alcançar os objetivos gerais e específicos pré-

estabelecidos, produzindo um trabalho que atende as expectativas iniciais da autora. 
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APÊNDICE 

A – QUESTIONÁRIO 

PERFIL DO ENTREVISTADO - Nome:  

Faixa etária: 
 

__ menor de 18 anos 
__ de 18 a 25 anos 
__ de 26 a 40 anos 
__ de 41 a 60 anos 
__ maior de 60 anos 
 

Gênero: 
 

__ Feminino 
__ Masculino 
__ Prefiro não indicar 

Faixa de Renda: 
 

__ até 937 reais (<1 Salário Mínimo) 
__ entre 937 e 2811 reais (1 a 3 Salários mínimos) 

__ entre 2811 e 5622 reais (3 a 6 Salários mínimos) 
__ entre 5622 e 8433 reais (6 a 9 Salários mínimos) 
__ mais do que 8433 reais (>9 Salários mínimos) 
__ prefiro não responder 
 

Bairro de residência: 
 
_________________ 

 

1. Quais modos de transporte você possui? 

⃝ Carro            ⃝ Motocicleta           ⃝ Bicicleta            ⃝ Nenhum           ⃝ Outros _________ 

2. Quais modos de transporte você mais utiliza? 

⃝ Carro       ⃝ Ônibus       ⃝ Motocicleta        ⃝ Bicicleta       ⃝ A pé       ⃝ Outros _________ 

3. Qual o meio de transporte utilizado para chegar até aqui? 

⃝ Carro       ⃝ Ônibus       ⃝ Motocicleta        ⃝ Bicicleta       ⃝ A pé       ⃝ Outros _________ 

4. Qual o motivo da sua vinda ao centro? 

⃝ Trabalho         ⃝ Lazer/Turismo       ⃝ Escola/curso        ⃝ Compras       ⃝ Outros_________ 

5. O que você leva em consideração ao escolher o seu meio de transporte? (Indique o nível de 
importância)  
 

Diariamente (Trabalho/Educação) e Finais de semana (Lazer) 

 
 

6. Você sabe o que é a área calma? 
⃝ Sim            ⃝ Não          ____________________________________________ 

 

PEDESTRE 

7. Você acredita que a implantação da área calma foi positiva para o pedestre? 
⃝ Sim            ⃝ Não 

CUSTO Sem importância ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muito importante ⃝ Não sei 
CONFORTO Sem importância ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muito importante ⃝ Não sei 
TEMPO Sem importância ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muito importante ⃝ Não sei 
PRATICIDADE Sem importância ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muito importante ⃝ Não sei 
SEGURANÇA Sem importância ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muito importante ⃝ Não sei 
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS Sem importância ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muito importante ⃝ Não sei 
SER SAUDÁVEL Sem importância ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muito importante ⃝ Não sei 
IMPACTO AMBIENTAL Sem importância ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ Muito importante ⃝ Não sei 



 

8. Costuma andar a pé no centro? 
⃝ Sim            ⃝ Não             ⃝ Às vezes 

9. Em ordem de prioridade o que mais te motivaria a ir caminhando? 
⃝ Segurança     ⃝ Conforto     ⃝ Vegetação     ⃝ Paisagem interessante     ⃝ Praticidade      ⃝ 

Pessoas circulando         ⃝ Menor distância/elevação         ⃝ Tempo        ⃝ Economia 

10. Quantas quadras você considera aceitável para se deslocar caminhando? 

⃝ Até 3        ⃝ Entre 3 e 5          ⃝ Entre 5 e 10           ⃝ Entre 10 e 20             ⃝ Entre 20 e 30         ⃝ 

Mais de 30                  ⃝ Não se deslocaria caminhando 

___________________________________________________________________________ 

11. Caso existisse uma melhoria da infraestrutura para os pedestres isso influenciaria na sua 

escolha de deslocamento? 

⃝ Sim            ⃝ Não  

12. Quais elementos que te proporcionam mais segurança e conforto ao circular na rua? 

(indique em ordem de maior para menor relevância) 

⃝ Boa iluminação  ⃝ Comércio   ⃝ Pessoas circulando  ⃝ Calçamento regular    ⃝ Vegetação ⃝ 

Prédios e Terrenos vazios    ⃝ Policiamento nas ruas   ⃝ Mobiliário urbano 

 

BICICLETA 

13. Como seria para você utilizar a bicicleta como meio de transporte no centro? 

⃝ Ótimo               ⃝ Agradável             ⃝ Indiferente               ⃝ Desagradável            ⃝ Ruim 

14. O que falta na cidade para que você utilize com maior frequência? (pode marcar mais de 

uma opção) 

⃝ Infraestrutura viária     ⃝ Equipamentos urbanos     ⃝ Educação no trânsito     ⃝ Segurança  ⃝ 

Integração com o transporte       ⃝ Menor distância/elevação      ⃝ Não utilizaria a bicicleta 

15. Quantas quadras você considera aceitável para se deslocar de bicicleta?  

⃝ Menos de 1 km        ⃝ Entre 1 e 2,5 km          ⃝ Entre 2,5 e 5 km            ⃝ Mais de 5km            ⃝ 

Não se deslocaria de bicicleta  __________________________________________________ 

16. Caso existisse a integração da bicicleta com o transporte público e a melhoria da 

infraestrutura cicloviária central isso influenciaria na sua escolha de deslocamento? 

⃝ Sim            ⃝ Não  

17. Caso houvesse um sistema de compartilhamento/disponível de bicicleta gratuito com 

estações em pontos estratégicos do centro você utilizaria? 

⃝ Sim            ⃝ Não 

 



 

B – PRANCHAS DA PROPOSTA 
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