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Por que? Para quem?



CONGESTIONAMENTOS
Modelo baseado no automóvel

individual se provou ineficiente

Custos econômicos 

Perda de produtividade

Contaminação do ar
+

>

Fonte: ITDP



45 mil mortes por ano no Brasil

Principal causa de morte entre jovens de 15 A 29 ANOS 

no mundo

Pedestres são os mais vulneráveis

+
+

+

SEGURANÇA VIÁRIA>



SEDENTARISMO
Problemas Respiratórios

Desafios da saúde pública+
>

Foto: Michael King



SENSAÇÃO DE 

INSEGURANÇA
Perda de vitalidade gera círculo 

vicioso

Olhos na rua: vigilância natural
+

>



> QUAL O FOCO DOS INVESTIMENTOS EM 

MOBILIDADE?
Políticas precisam ir além do veículo

Toda viagem começa e termina a pé



Para quem desenhamos a rede viária?



Os usuários são pessoas!



Divisão modal nas cidades brasileiras

Cidades brasileiras com população maior de 60.000 habitantes

Fonte: ANTP 2013

Transportes ativos = 40%



TRANSPORTE 
PÚBLICO

CAMINHAR

BICICLETA

CONECTADA

COMPACTA

DESESTÍMULO AO USO 
DO AUTOMÓVEL

USO MISTO

ADENSADA

Repensando o modelo de cidade



Custos

Fonte: Streets MN  / Commuter Cost Calculator Vancouver



Espaço de circulação

Número de pessoas/hora em uma via de 3,5m de largura
(Botma & Papendrecht, Traffic Operation of Bicycle Traffic – TU Delft, 1991)



Priorizar o pedestre é lei

Código de Trânsito Brasileiro – Lei 9.503/97 
Lei Nacional da Mobilidade Urbana – Lei 12.587/12

Transporte motorizado individual

Pedestre

Bicicleta (não motorizados)

Transporte Coletivo

Carga



Tornando uma cidade caminhável



Afinal, quem é o pedestre?

Fonte: NACTO

Somos todos nós! 

Movimento livre, pode mudar de direção a qualquer momento, se adapta ao

entorno. 

Velocidade adulto saudável: 

1.2 m/s ou 4.7km/h

Idosos são bem mais lentos!



Rede de mobilidade a pé 

70 km de rede prioritária 

para intervenções

Segmentos de alta prioridade
Corredores de alto risco (número e 
gravidade das colisões)
Vias prioritárias para mobilidade a 
pé
(alta atividade de pedestres atual e 
futura)

Rede prioritária San Francisco



Mapa “caminhável”Mapa “caminhável”

Rede de mobilidade a pé 



Cidade subterrânea - Montreal

Mapa “caminhável”

Rede de mobilidade a pé 



Dimensões da caminhabilidade

Fonte: ITDP Brasil



Categoria: Calçada

Tipologia da rua

Adequação da tipologia da rua em relação ao espaço destinado aos pedestres.

Material do piso

Adequação do material do piso da calçada e de suas condições de implantação.

Condições do piso

Quantidade de buracos com mais de 20cm de comprimento a cada 100m.

Largura

Adequação da largura da faixa de circulação da calçada em relação ao fluxo de

pedestres existente.



Cidade do México

Tipologia da rua: priorização do pedestre



Calçadas Retas

Fonte: Pedbikeimages.org

Cambridge, MA

Material e condição do piso



Fonte: Mobilab SP

Largura da faixa livre





Segurança viária

Travessias e interseções

Cruzamentos onde há travessias seguras e acessíveis a cadeiras de roda, em todas

as direções.

Velocidade máxima de veículos motorizados

Velocidade máxima permitida para veículos motorizados.

Atropelamentos

Quantidade de colisões com pedestres (atropelamentos) com fatalidades.



○ Redução da distância da travessia de pedestres e ciclistas.

○ Redução da velocidade dos veículos: compatibilizar as velocidades

dos usuários da via. Com velocidades reduzidas, usuários têm mais 

tempo para visualizar-se uns aos outros e reagir.

○ Condições de visibilidade: manter as interseções livres de obstáculos 

e bem iluminadas.

○ Trajetórias de circulação previsíveis: a geometria e a colocação de 

dispositivos para o controle do tráfego; as interseções devem ser 

claramente legíveis para evitar indecisões ou decisões erradas.

○ Minimização dos tempos de espera: as facilidades para 

movimentos direcionais e as fases semafóricas devem favorecer 

ciclistas e pedestres.

Segurança nas interseções



O raio de giro ideal é  aquele 

que faz os veículos circularem 

em velocidades mais baixas

Fonte: Ciclociudades, 2012 (adaptado de FHWA, 2004).

Segurança nas interseções



• Seguir as linhas de 
deslocamento naturais

• Pedestres se frustram e 
frequentemente não 
obedecem cruzamentos em 
3 etapas

Fonte: Michael King

Distância de travessia e linhas de desejo



Fonte: Michael King



Brasília
Fonte: Michael King





Bangkok Fonte: Michael King



Nível de serviço de acordo com tempo de espera semafórica

Fonte: HCM 2004 / Meli Malatesta

Tempos de travessia



Comuna 1, Buenos Aires

Intervenções em 5 interseções

ANTES Fonte: Ciudad de Buenos Aires

Distância de travessia e visibilidade



Comuna 1, Buenos Aires

Intervenções em 5 interseções

DEPOIS Fonte: Ciudad de Buenos Aires



Distância de travessia

Fonte: Michael King



Fonte: Michael King
Nova York



Buenos Aires



Fonte: Ciudad de Buenos Aires

- Diminuir as distâncias de travessia
- As interseções devem ser legíveis



Mini rotatórias podem reduzir velocidade, mas 

nem sempre favorecem o pedestre. Precisam

ter faixa de travessia e intervenções nas 4 

aproximações!

Foto: D.Hoppe

Intervenção em interseções



Passarelas

Fonte: Meli Malatesta e ITDP México

Só devem ser empregadas quando: 
•A travessia em nível for impossibilitada pela 
velocidade
•Normalmente em vias expressas e rodovias ; 
•Obstáculos físico intransponíveis a pé: rios, córregos, 
vias em trincheiras, grandes desníveis; 
•Não houver interrupção do tráfego por semáforos no 
local e nas proximidades. 

Implicam em aumento considerável do tempo e 
do esforço empregado na realização da travessia
Rampas com 6% = 100 m para subir e para descer
Se mal empregadas, resultam em desrespeito.



Mobilidade

Dimensão das quadras

Adequação da extensão lateral da quadra.

Distância a pé ao transporte de média e alta capacidade

Distância percorrida a pé (em metros) até a estação de transporte de média ou alta

capacidade mais próxima.

Rede cicloviária

Existência de condições seguras para a circulação em bicicleta.



Dimensão das quadras

Vizinhos, mas com 11 km de distância
Fonte: Michael King

Orlando





Belo Horizonte

Distância do transporte público



Rede cicloviária



Atração

Fachadas fisicamente permeáveis
Número médio de entradas e acessos de pedestre por cada 100m de face de

quadra.

Fachadas visualmente permeáveis

Porcentagem da área (m2) de face de quadra com conexão visual com as atividades

no interior do edifício.

Usos mistos

Porcentagem dos diferentes tipos de usos existentes nas edificações confrontantes

ao segmento de calçada.

Uso público diurno e noturno

Porcentagem de edificações com uso público no térreo e com horário de

funcionamento maior ou igual a 10h diárias.



Vancouver

Fachadas fisicamente permeáveis



Fachadas visualmente permeáveis



Guangzhou

Usos mistos (diurno e noturno)



Segurança pública

Iluminação

Incidência de luz na calçada no período noturno (em Lux, unidade de iluminância).

Fluxo de pedestres diurno e noturno

Fluxo de pedestres em circulação em diferentes horários.

Incidência de crimes*

Taxa diária de ocorrências de delitos por pedestre.



Iluminação



Fluxo de pedestres diurno/noturno



Densidade de ocorrência de delitos no centro do Rio de Janeiro Fonte: ITDP com base em dados do ISP-RJ

Incidência de crimes



Ambiente

Sombra e abrigo

Porcentagem da extensão (metros) do segmento de calçada que possui

elementos de sombra ou abrigo adequados.

Qualidade do ar*

Médias diárias de concentração no ar de partículas inaláveis.

Poluição sonora

Nível de intensidade sonora das ruas.

Coleta de lixo e limpeza

Avaliação visual da limpeza urbana ou resultado de índice de limpeza urbana.



Guangzhou

Sombra e abrigo



Fortaleza



Poluição sonora



Coleta de lixo

Fonte: Cultura Mix



Mudando o paradigma



Obrigada!
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