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RESUMO
A  urbanização  acelerada  dos  grandes  centros  levou  a  expansão  do  território  e  a  densificação  das  cidades  e  a
consequente intensificação do uso do automóvel, em virtude do aumento das distâncias e da demanda por viagens, o
que  contribuiu  para  o  surgimento  de  problemas  ligados  a  mobilidade.  Um desses  problemas  foi  a  priorização  do
automóvel  e  desvalorização  das  áreas  para  pedestres,  transporte  coletivo  e  transporte  individual  não  motorizado.
Quando se fala em pedestres logo se pensa em calçadas, que são as vias destinadas a eles. O objetivo do trabalho foi
avaliar se ocorreu alguma evolução nas condições encontradas nas calçadas da Av. Brasil e do Bairro Vila Esperança na
cidade de Maringá entre os anos de 2013 e 2016. A metodologia adotada para a realização da pesquisa, foi proposta por
Lopes et al. (2013), que consiste na escolha de critérios analíticos, como dimensionamento, tipos de pisos, cores, entre
outros. Dessa forma, notou-se algumas evoluções do quadro das calçadas, no que se refere aos quesitos instalação de
piso tátil e melhoria nas condições do pavimento. Porém, existe a necessidade de se estabelecer uma padronização
entre a forma das calçadas, afim de melhorar a descontinuidade do espaço viário de pedestre, como observado em
alguns pontos da Av. Brasil. Outro aspecto relacionado ao assunto, está a cargo da ausência de uma legislação atuante,
que busque estabelecer um modelo satisfatório para a infraestrutura urbana, que incentive a Caminhabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade; Mobilidade; Calçadas; Mobilidade Reduzida

1. INTRODUÇÃO

O termo mobilidade urbana se refere aos deslocamentos de pessoas, acessórios e veículos
envolvidos neste processo. A mobilidade urbana é uma necessidade muito antiga, pois as pessoas
sempre precisaram se locomover de um local para outro para desenvolver suas atividades diárias.
Com  o  passar  dos  anos,  os  deslocamentos  passaram  a  vencer  distâncias  maiores  devido  as
facilidades advindas da utilização do automóvel, o que levou ao deslocamento de uma quantidade
maior de indivíduos por meio desta modalidade de transporte. Com o decorrer do tempo, houve a
priorização  da  infraestrutura  voltada  à  circulação  dos  veículos  individuais  motorizados,  com  a
construção  de  vias  mais  largas,  fato  que  culminou  no  incentivo  ao  seu  uso  e  a  consequente
expansão da malha urbana, o que tornou as relações urbanas cíclicas (maiores cidades – maior uso
do automóvel)  e acarretou no surgimento de problemas ligados a mobilidade e a acessibilidade
urbana.

A mobilidade urbana, por sua vez, deve estar vinculada à acessibilidade, pois é direito de todo
indivíduo se locomover para onde quiser e precisar, sem que haja algum obstáculo ou impedimento.
Para garantir a acessibilidade é necessário fazer o planejamento das cidades, priorizar as áreas
urbanas  de  uso  comunitário  de  modo  que  todas  as  pessoas  possam  usufruir  delas,
independentemente de sua condição física ou idade. É importante seguir as normas técnicas que
estabelecem parâmetros para a elaboração de escadas, rampas, entrada e saída de veículos, além
das  especificações  de  pisos  táteis.  O  planejamento  propicia  projetos  com  regularidade  e
continuidade, que fornecem conforto e segurança aos usuários além de economia financeira.

Na Norma Brasileira  de  Acessibilidade (NBR 9050/2016),  a  acessibilidade pode ser  vista
como a condição de utilizar o espaço público com segurança e autonomia. Já o termo “acessível”,
entendido como o espaço ou elemento que possa ser utilizado e vivenciado por qualquer pessoa
independente de sua idade e condição física, inclusive no caso de mobilidade reduzida. Entende-se
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por mobilidade reduzida a condição do indivíduo que limita sua capacidade de se relacionar com o
ambiente  e  utilizá-lo,  sendo  que  essa  limitação  pode  ser  temporária  ou  permanente.  São
consideradas pessoas com mobilidade reduzida aquelas com alguma deficiência, idosos, obesos,
gestantes entre outros.

A população de Maringá no ano de 2010 era de cerca de 357.077 indivíduos, sendo que
aproximadamente  70.103  possuíam mobilidade  limitada  por  algum  tipo  de  limitação  motora  ou
visual,  o que representa em torno de 19% da população total  (IBGE, 2010).  Apesar do cenário
descrito,  ainda  podem  ser  encontradas  calçadas  em  condições  inacessíveis.  No  entanto,  a
preocupação  com a  temática  tem se  popularizado,  o  que  leva  a  reflexão  sobre  o  cenário  e  a
consequente busca pela elaboração de melhorias. Já que o espaço urbano destinado ao pedestre,
foi reduzido e perdeu qualidade, devido à falta de manutenção (caso das calçadas) e ausência de
políticas atuantes no planejamento das cidades.

De acordo com informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná -
CREA-PR (2016), as calçadas podem ser classificadas segundo sua função, com características
exclusivas  (destinadas  ao  trânsito  de  pedestres  somente)  ou  compartilhadas  (com  trânsito  de
bicicletas).  Apesar  de  suas  peculiaridades,  são  consideradas  adequadas  quando  possuem
condições de garantir segurança e conforto aos usuários, independentemente de sua idade e/ou
condição física. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de
Maringá - SMPDS (2012), uma calçada pode ser considerada ideal quando oferece condições de
acessibilidade,  largura  adequada  ao  tráfego  livre,  fluidez,  continuidade,  segurança,  espaço  de
socialização e desenho de paisagem. Essas características possibilitam que os pedestres transitem
em velocidades constantes (sem necessidade de desviar de obstáculos), e sem riscos de queda ou
tropeço em um piso liso e derrapante, além de ter acesso à uma área de interação social com clima
agradável devido a presença de vegetação. 

Segundo  CREA-PR (2016),  o  planejamento  das  calçadas  deve  levar  em consideração  o
volume  de  pedestres  que  se  locomovem em cada  trecho,  para  a  determinação  de  dimensões
adequadas que garantam um deslocamento seguro. Para melhor organização e acomodação do
fluxo de pedestres, a calçada pode ser setorizada de três formas: faixa de serviço, faixa livre e a
faixa de acesso.

 Faixa de Serviço: também denominada como faixa de mobiliário urbano, localiza-se entre
a faixa livre e a pista de rolamento. A dimensão varia de acordo com a dimensão da
calçada, sendo a largura mínima de 1,00 m, sempre que possível.

 Faixa  Livre:  área  destinada  ao  tráfego  de  pedestres  livre  de  obstáculos,  com largura
mínima admissível de 1,20 m e mínima recomendável de 1,50 m.

 Faixa de Acesso: é uma faixa de apoio para diferentes usos de curta duração (observar
uma vitrine,  falar  ao interfone,  etc).  Localiza-se entre a faixa livre e o alinhamento da
edificação.  Apresenta  dimensão  variável,  não  é  obrigatória,  aparecendo  apenas  em
calçadas largas. 

Na cidade de Maringá a situação das calçadas retrata a falta de planejamento, uma vez que
suas  dimensões  variam  consideravelmente  de  uma  região  para  outra,  o  piso  apresenta  muita
irregularidade,  buracos  constantes,  interferência  de  raízes  de  árvores  e  obstáculos,  sendo  eles
temporários  ou  permanentes.  Estas  condições  indicam a  necessidade  de  desenvolver  medidas
corretivas para melhorar a mobilidade urbana, medidas estas que terão um custo mais elevado do
que o empregado em um planejamento adequado.
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Este trabalho propõe-se a expor  resultados obtidos a partir  da análise  das condições de
acessibilidade  e  mobilidade,  ofertadas  pela  infraestrutura  urbana,  destinadas  a  circulação  de
pedestres na Avenida Brasil (Maringá-PR). Sendo assim, justifica-se pela indispensabilidade de se
incentivar a construção de um meio urbano capaz de promover o acesso democrático e igualitário do
espaço, por meio do desenvolvimento de medidas que busquem a adaptação da infraestrutura, à
necessidade do público com mobilidade reduzida.

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a evolução das calçadas situadas na
Av. Brasil, no período compreendido entre os anos de 2013 a 2016. Destacam-se também como
objetivos específicos:

 Verificar a existência de melhorias nas condições de conservação dos pavimentos;
 Identificar  alterações  geométricas,  indicadas  à  melhoria  da  circulação  da  população  com

mobilidade reduzida;
 Averiguar a implantação de pisos táteis, destinados à circulação de pessoas com deficiência

visual;
 Compreender as relações de acesso entre o espaço público e o privado.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A construção deste trabalho está fundamentada em dois momentos. No primeiro instante, a
pesquisa  abrange  a  revisão  da  literatura  sobre  os  efeitos  do  crescimento  populacional  urbano,
conceitos de mobilidade, acessibilidade, circulação e calçadas, os elementos que compõe o espaço
da  calçada  e  os  demais  conceitos  relacionados  aos  assuntos.  Para  o  exame  dos  artigos
pesquisados, foi empregado o método de análise proposto por Bardin (2009). O método consiste na
descrição de conteúdo das mensagens, por meio da ótica da objetividade, da homogeneidade e da
exclusividade das informações presentes no plano. Este método busca obter de forma sucinta as
informações necessárias para a composição da ideia central das obras verificadas.

A  revisão  bibliográfica  realizada,  proporcionou  a  obtenção  do  método  adotado  para  a
realização da  segunda etapa da  pesquisa,  a  verificação em campo.  Os parâmetros  de  análise
adotados na segunda etapa,  são provindos da metodologia de Lopes  et  al. (2013).  Os autores
admitem  como  diretrizes  para  o  diagnóstico,  critérios  propostos  pela  norma  NBR  9050  para
melhoraria  das  condições  de  acessibilidade  no  espaço  urbano,  como  a  existência  e  o
dimensionamento de guias rebaixadas,  a  presença de piso tátil,  o  dimensionamento mínimo de
faixas para circulação de pedestres, o acesso às edificações, entre outros fatores. Os quadros 01 e
02  demonstram  o  formulário  utilizado  na  realização  da  pesquisa  de  campo,  onde  podem  ser
verificados os itens analisados.

Quadro 01 – Ficha de Análise – Parte I
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Fonte: Lopes et al. (2013).

Continuação da ficha utilizada na análise de campo.

Quadro 02 – Ficha de Análise – Parte II

Fonte: Lopes et al. (2013).

Após análise do trabalho de Lopes  et al. (2013), optou-se pela adaptação da metodologia
utilizada pelos autores, onde foram adotados para análise itens como o contexto viário, a largura
total da calçada, a presença de guias rebaixadas e sua situação, a existência de piso tátil, tipos de
pavimentação, o acesso às edificações e o dimensionamento da faixa livre para a circulação de
pedestres.

O local escolhido para a realização da pesquisa, foi o trecho da Av. Brasil situado entre as
praças Rocha Pombo e José Bonifácio, que compreende um total de 22 quadras. A decisão por este
cenário foi baseada no estudo realizado por Lopes et al. (2013), onde os autores aplicaram a técnica
de análise no referido local. Desta forma, buscou-se aprofundar o estudo dos autores, a fim de obter
dados que possibilitem a análise comparativa entre o contexto presente no ano de 2013 e o contexto
do  ano  de 2016,  cujo  intuito  é  verificar  a  existência  de  um possível  quadro  evolutivo.   Assim,
observa-se na Figura 01 a disposição das quadras do trecho estudado, em uma sequência numérica
crescente. 
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Figura 01 – Local do estudo
Fonte: Adaptado do Google maps, 2017.

Para  a  obtenção  de  informações  referente  ao  dimensionamento  das  calçadas  do  trecho
estudado, foi utilizado de uma trena convencional (10m) como instrumento de medição. A coleta de
dados foi realizada em dois momentos. Na primeira fase, os pesquisadores realizaram a medição
das  calçadas  presentes  em  cada  lote  e  inseriram  as  informações  coletadas  no  quadro  01.  A
numeração da coluna lote sofreu variações de acordo com o número de terrenos presentes na
quadra. Houve a produção de um quadro para cada quadra, o que resultou em 22 unidades.

Quadro 03: Quadro para coleta de informações sobre dimensão das calçadas
Lote Quadra 01

1

2

3

4

5

6

7

8
9

Fonte: Os autores (2016).

Em seguida, afim de facilitar a análise comparativa, foi realizado a média para cada quadra
dos valores obtidos e posterior preenchimento do quadro 04. 

Quadro 04: Quadro usado para a tabulação dos valores médios

Quadra Largura total Faixa Livre

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fonte: Os autores (2016).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Lopes  et  al.  (2013)  afirmam  que  70%  do  calçamento  da  via  era  composto  por  ladrilho
hidráulico em condições de conservação ruins (70%). Após análise do espaço viário, foi possível
verificar  uma significativa  evolução  nesse quadro,  em que 87% do  pavimento  apresentou  boas
condições de conservação (Figura 02). Ademais, a presença de ladrilho hidráulico também cresceu,
atingindo o percentual de 92%. 

Figura 02: Calçadas em boas condições de conservação na Av. Brasil
Fonte: Os autores (2016).

A  análise  de  Lopes  et  al. (2013)  compreendeu  também,  o  dimensionamento  total  das
calçadas e da faixa livre em função do fluxo de pedestres. Nesta etapa da avaliação foi possível
verificar a existência de uma lacuna em relação aos parâmetros estabelecidos para a delimitação do
início e do término da citada “faixa livre em função do fluxo de pedestre”. Em decorrência de tal
evento,  adotou-se como princípio  comparativo as diretrizes estabelecidas pela lei  complementar
1.045/16 do munícipio de Maringá. O texto estabelece a presença da faixa livre, com dimensão em
torno de 1,50m de largura, início após a faixa de serviço (localizada junto ao alinhamento predial) e
término no alinhamento da vegetação, conforme ilustra a Figura 03.
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Figura 03: Composição técnica da calçada
Fonte: Lei complementar 1.045/16.

As medições foram realizadas obedecendo a sequência numérica disposta na Figura 01. Em
relação ao dimensionamento, Lopes et al. (2013) citam que a média de largura da calçada obtida
correspondia a 4,83m, sendo a menor 4,72m na quadra 21, e a maior 5,03m na quadra 10. No
estudo  realizado,  verificou-se  a  existência  de  algumas  diferenças  em  relação  aos  números
apresentados pelos autores,  em que a maior  largura  encontrada localiza-se  na quadra  13 com
5,20m e a menor na quadra 01, com dimensão igual a 4,42m e largura média correspondente a
4,95m.

Sobre  a  faixa  livre,  Lopes  et  al.  (2013)  destacam  que  todas  as  quadras  apresentavam
dimensões superiores ao mínimo estabelecido como ideal pela norma de acessibilidade NBR 9050
(1,20m) - número obtido através do cálculo realizado por intermédio da fórmula disposta na norma.
No Quadro 05 é possível testificar as alegações dos autores, onde todas as quadras apresentaram
faixa livre maior que 1,20m. O trecho também atende as exigências da lei complementar 1.045/16.

Quadro 05 – Largura da faixa livre.

Fonte: Os autores (2016).
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Outro ponto abordado pelos autores, refere-se à existência de elementos que se caracterizam
como empecilho à circulação, dentre os quais estão os pisos soltos, os buracos, os desníveis entre
calçadas, etc. Tais fatores provocam a ocorrência de estrangulamentos ou obstrução da faixa livre.
Durante o levantamento, foi possível observar que, passados três anos da pesquisa proposta por
Lopes  et al.  (2013),  a banca de revistas (situada próximo ao cruzamento com a Av.  Duque de
Caxias), citada como obstáculo, continua disposta na calçada, de forma semelhante à descrição
realizada do trabalho, conforme pode ser notado no comparativo exposto nas Figuras 04 e 05.

Figura 04: Ponto de estrangulamento em 2013.
Fonte: Lopes et al. (2013).

Figura 05: Ponto de estrangulamento em 2016
Fonte: Os autores (2016).
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No trecho próximo ao cruzamento com a Av. Paraná, foi identificado outra banca de revistas
em condições  semelhantes,  com o estrangulamento  da faixa  de circulação,  conforme pode ser
observado na figura 06.

Figura 06: Ponto de estrangulamento próximo ao cruzamento com a Av. Paraná
Fonte: Os autores (2016).

No trecho analisado, localizado próximo a intersecção com a R. Vereador Basilio Sautchuk,
foram encontrados elementos que se contrapõe a acessibilidade. Na figura 07 pode ser verificado
que a implantação de guarda-corpos em locais de guias rebaixadas, inviabilizando sua utilização por
parte  de  pessoas  com  mobilidade  reduzida.  Outro  fato  a  ser  observado  neste  caso,  é  o
posicionamento das guias rebaixadas. Esta foram colocadas em próximo à esquina em um local de
tráfego intenso, o que contribui para a exposição do pedestre a situação de risco.

Figura 07: Guia rebaixada obstruída
Fonte: Os autores (2016)
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Outro ponto que merece ser destacado sobre as características do trecho estudado, fica a
cargo  dos  pontos  de  paradas  de  ônibus.  Em  alguns  locais  (como  nos  locais  próximos  aos
cruzamentos  com a  R.  Octávio  Perioto  e  Av.  São  Paulo),  estes  equipamentos  urbanos,  estão
instalados no limite da faixa de serviço, e devido ao grande volume de indivíduos que fazem uso de
sua infraestrutura, a faixa de circulação sobre uma espécie de obstrução temporária, o que acaba
dificultando o acesso ao espaço público. A obstrução do acesso ao espaço, ocorre também em
virtude de obras de manutenção da infraestrutura viária, realizada em oportunidades isoladas. Na
figura  08  pode  ser  verificado  a  instalação  do  equipamento  urbano  e  obras  de  manutenção  da
infraestrutura.

Figura 08: Equipamento urbano e obra de manutenção
Fonte: Os autores (2016)

Sendo  assim,  verifica-se  que  as  calçadas  exercem  importante  papel  no  meio  urbano.
Caracterizadas por alguns autores como uma extensão da estrutura viária, são responsáveis por
promover  algumas  funções  sociais  como  a  mobilidade  e  a  acessibilidade.  Nesse  caso,  a
acessibilidade e a mobilidade estão condicionadas ao correto dimensionamento e pavimentação das
calçadas, que devem ser projetadas considerando o desenho urbano universal. Este, por sua vez,
deve considerar a variedade populacional presente nas cidades, levando em conta as diferentes
necessidades de cada indivíduo,  de  forma a proporcionar  a  mobilidade e  a  acessibilidade com
segurança  e  conforto  no  meio  urbano.  O  cenário  de  irregularidades  pode  estar  relacionado  à
ausência de uma legislação atuante que defina com precisão um padrão que trate o assunto. Aliado
a este fator, a deficiência na fiscalização do assunto por parte do poder público também corrobora
para a falta de homogeneidade anteriormente mencionada.

4 CONCLUSÃO

Em suma, a partir da análise do contexto da Avenida Brasil (localizada na região central da
cidade) no ano de 2013, exposto por Lopes et al.  (2013),  verificou-se que houve uma pequena
evolução nas condições de acessibilidade e mobilidade na via  central,  com o melhoramento de
fatores como o aperfeiçoamento nas condições de pavimentação. Porém, existem ainda a falta de
padronização no que se refere a cores e pisos, a carência de manutenção, calçadas irregulares,
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desplacamentos de piso, buracos, interferências de raízes de árvores, elementos de inspeção de
rede de esgoto e telefone, obstáculos físicos como bancas de jornal, entre outros. O que contribui
para a insegurança e desconforto dos usuários, sobretudo, os que possuem mobilidade reduzida. No
que se refere a aspectos geométricos, as calçadas apresentam dimensões capazes de atender os
parâmetros estabelecidos pela norma de acessibilidade, sem sofrer grandes alterações na escala de
tempo analisada.
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